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Θέμα: Αδικαιολόγητη μετακίνηση συναδέλφου Μηχανικού στην Π.Ε. Σερρών
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. έγινε δέκτης ενημέρωσης σχετικά με μετακίνηση υπαλλήλου
στην ΠΕ Σερρών. Η μετακίνηση αφορά στην αντικατάσταση του Αν. Προϊσταμένου της
Υ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών και την μεταφορά του στο τμήμα «Χορήγησης
Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων» της Δ/νσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και παράλληλα τον ορισμό του ως προσωρινό
αναπληρωτή Δ/ντη. Η μετακίνηση αυτή δεν τεκμηριώνονται, δεν ζητήθηκε η γνώμη της
Γενικής Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ουσιαστικές ανάγκες της
Υ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών η οποία οδηγείται σε αποδυνάμωση από
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Ο συνάδελφος είναι Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορική διατριβή στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και με πλέον των τριάντα (30) ετών εμπειρία σε μελέτες,
κατασκευές και επιβλέψεις έργων ιδιαίτερης σοβαρότητας και μετακινείται με αόριστη
αιτιολόγηση (…..για τις υπηρεσιακές ανάγκες) στο τμήμα «Χορήγησης Αδειών
Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων» της Δ/νσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος το οποίο έχει ιδιαιτερότητες και απαιτεί χρόνια εμπειρία και γνώση, της
σχετικής
νομοθεσίας. Γνωρίζοντας
ότι υπάρχει
καταγεγραμμένη
ανάγκη
για
στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ θεωρούμε ότι, η μετακίνηση
αυτή αποτυπώνει την μη ορθολογική προσέγγιση, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και της αντίστοιχης εμπειρίας του.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η μετακίνηση εξειδικευμένων
στελεχών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του Νόμου.
Είμαστε θεατές της αποδυνάμωσης όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών με συνταξιοδοτήσεις
έμπειρων στελεχών, χωρίς νέες προσλήψεις. Θεωρούμε ότι η ορθή και αποτελεσματική
αξιοποίηση υπαλλήλων, είναι ευθύνη της Διοίκησης στο πνεύμα του νόμου για αξιοποίηση
των προσόντων, των εμπειριών και της εξειδίκευσης αυτών με σκοπό την αποτελεσματική
προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του πολίτη.
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος διετέλεσε Διευθυντής επί 4 χρόνια και όπως
ενημερωθήκαμε εκτελούσε ορθά και υπεύθυνα, τα καθήκοντά του (χωρίς από πουθενά να
τεκμαίρεται το αντίθετο) λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα θέματα με τα οποία ασχολείται η
συγκεκριμένη Διεύθυνση, ενώ το 2008 βραβεύτηκε, ως υπάλληλος της ΔΕΚΕ, από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Θεωρούμε ότι οι βεβιασμένες, άκαιρες και χωρίς προγραμματισμό μετακινήσεις
δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στην ήδη πληγείσα Δημόσια Διοίκηση και ιδίως στον
πιο ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα, που είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες.
Για το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύουμε ότι ευθύνονται κάποια σωρευτικά ζητήματα,
πολλών ετών, όπως:
 η καθυστέρηση δημιουργίας περιγραμμάτων θέσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς η έλλειψή τους απαγορεύει τις προσλήψεις και καθιστά την
λειτουργία των υπηρεσιών ελλειμματική,
 η τοποθέτηση (με απόφαση Περιφερειάρχη) των προϊσταμένων (Τμημάτων,
Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης) χωρίς έλεγχο και έγκριση από το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο δημιουργώντας ανισότητες και αντιπαραθέσεις ενδουπηρεσιακές,
 η προβληματική, όπως έχουμε επισημάνει, διάρθρωση θέσεων, στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας που στην ουσία "τσουβαλιάζει" τους μηχανικούς
δυσχεραίνοντας τη Διοίκηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών,
 η έλλειψη τήρησης ιεραρχίας.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, τα τελευταία χρόνια έχει επισημάνει πολλές
φορές, προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς, την άμεση ανάγκη στελέχωσης των
Τεχνικών Υπηρεσιών με προσλήψεις νέων μηχανικών αλλά και την άμεση κάλυψη
των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από αξιολόγηση και κρίση των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Καλούμε λοιπόν την Αιρετή Διοίκηση, να επανεξετάσει την Απόφασή της για την
μετακίνηση του Αναστασιάδη Παναγιώτη ώστε να επανέλθει στην παλιά του θέση, για την
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, την ορθή αξιοποίηση του δυναμικού και για το
δημόσιο συμφέρον.
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