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Θέμα : Μετακίνηση και υποβάθμιση συναδέλφου
Κύριε Δήμαρχε
Μετά το έγγραφό μας με αρ.795/425/15-10-2020 και την με αρ.187030/__-10-2020
Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίων Νήσων με την οποία έγινε αποδεκτή η προσφυγή του συναδέλφου μας Σαμοϊλη
Γεώργιου ΠΕ Μηχανικό με βαθμό Β΄ και ακυρώθηκαν οι Αποφάσεις σας με αρ.5253/07-082020 (ΑΔΑ:60ΞΔ46ΜΓΣΙ-ΞΙΤ) και με αρ.5254/07-08-2020 (ΑΔΑ:6ΚΙΛ46ΜΓΣΙ-ΝΗ1),
απευθυνόμαστε εκ νέου σε εσάς καθώς προβήκατε στην απομάκρυνση του συναδέλφου μας
από την θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος

και

Πολεοδομίας

με

την Απόφασή

σας

με

αρ.7903/17-11-2020

(ΑΔΑ:9ΜΖΝ46ΜΓΣΙ-ΒΑ5) και στην τοποθέτησή του στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης
της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης με την Απόφασή σας με
αρ.7904/17-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΙ8Α46ΜΓΣΙ-ΝΥΖ).
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης δεν έχουν σχέση με το
γνωστικό αντικείμενο Μηχανικού καθώς σύμφωνα με τον μεταβατικό Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νότιας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3234/Β/22-8-2019) «το
Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής
παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη
του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των
εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την παρακολούθηση και εποπτεία στους
τομείς της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και της βιομηχανίας, την προστασία
του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής
ανάπτυξης.».
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Ταυτόχρονα, μετά τη μετακίνηση του συναδέλφου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας στελεχώνεται πλέον με δύο (2) Μηχανικούς ΠΕ και δύο (2)
Μηχανικούς ΤΕ, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της,
λόγω μη επαρκούς στελέχωσης από Μηχανικούς.
Σας τονίζουμε εκ νέου ότι, η Απόφασή σας υποβάθμισης και μετακίνησης τού
συναδέλφου Μηχανικού σε θέση εκτός του γνωστικού του αντικειμένου με ταυτόχρονη
αποδυνάμωση της Τεχνικής Υπηρεσίας επιφέρει προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της
Υπηρεσίας και μπορεί να εκληφθεί ως προσωπική δίωξη. Σε μια περίοδο όπου το ζητούμενο
είναι η επαρκής στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από Μηχανικούς μόνιμης σχέσης
εργασίας, η Απόφασή σας για τη μετακίνηση του συναδέλφου Μηχανικού υπονομεύει την
αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας και κατ’επέκταση του ίδιου του Δήμου.
Παρακαλούμε να ανακαλέσετε τις σχετικές Αποφάσεις σας υποβάθμισης και
μετακίνησης του συναδέλφου και να προβείτε άμεσα στην προκήρυξη διαδικασίας
κρίσεων για την τοποθέτηση προϊσταμένων, τουλάχιστον για τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
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