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Θέμα

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

: Τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων στους φορείς του στενού και
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Αναφορικά με τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στους φορείς του Δημοσίου διαπιστώνεται
διαχρονικά η τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων τόσο στον
στενό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ επισημαίνει ότι:
1.

Οι διατάξεις των Ν3230/2004, Ν4024/2011 και άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα
του Ν. 3528/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από Άρθρο 1 του Ν. 3839/2010, και εν

γένει όλης της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τις αξιολογήσεις των Δημοσίων
Υπαλλήλων οφείλουν να εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς του Δημοσίου.
2.
Η συστηματική μη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων κατά το παρελθόν δεν
μπορεί να αποτελεί πρόσχημα, άλλοθι ή δικαιολογία για την παρούσα ή για άλλη
μελλοντική τοποθέτηση – μετακίνηση αναπληρωτών προϊσταμένων οποιασδήποτε
βαθμίδας. Και τούτο γιατί κάθε τοποθέτηση – μετακίνηση έστω και αναπληρωτών
δ/ντων και προϊσταμένων αποτελεί στην ουσία κρίση και αξιολόγηση (έμμεση ή
προσωρινή) χωρίς την κρίση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
3.
Ζητούμε την συμβολή σας στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στον
τομέα ευθύνη σας για τις κρίσεις προϊσταμένων (οποιασδήποτε βαθμίδας) ώστε οι
κρίσεις και τοποθετήσεις του στελεχιακού δυναμικού του Δημοσίου Τομέα να μην
αμφισβητούνται (δικαίως ή αδίκως) από τους εργαζομένους.
4.
Θέλουμε να θέσουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ υποστηρίζει την προσπάθεια των φορέων του
Δημοσίου για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του, λόγω της διαπιστωμένης
ελλείψεως ή υποστελέχωσης τους για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
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Πίνακας Αποδεκτών
Προς
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
3. ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (προώθηση στους Δήμους στους οποίους δεν υπήρξε
αξιολόγηση)
Κοιν.:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
3. ΤΕΕ
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