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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
25

ης
 Αυγούστου 21, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: 2810-247550 / 6970470598 

 /  Φαξ: 2810-247550 

Email: emdydas.ak@gmail.com  
 

 

Αρ. πρωτ. 200                                                                         Ηράκλειο 14-03-2014 

 

Προς: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
(α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

     κ. Γεώργιου Δεικτάκη 

     Πλατεία Κουντουριώτη 
     ggg@apdkritis.gov.gr 

(β) Δ/νση Διοίκησης 

      Αλμυρού 14 
     Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης 

     m.amanaki@apdkritis.gov.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 

 

Συνάδελφοι,                          

Με αφορμή την υπ. αριθμ. 1010/23-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΡ1Θ-ΜΡΟ) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το ΔΣ της 

ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης αφού εξέτασε την σχετική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπ’ 

όψη την υπ. αριθμ. 3056/10-04-2012 (ΑΔΑ: Β4Ω0ΟΡ1Θ-6ΙΧ) Διαπιστωτική Πράξη 

του τότε ΓΓ της ΑΔΚ, έχει να αναφέρει τα παρακάτω:  

 

Η τοποθέτηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου δεν είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 87 παρ.1&4 του Ν.3839/2010 που αφορά την αναπλήρωση προϊσταμένων, 

πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων τμημάτων 

(άρθρο 87 παρ.2&4 του Ν.3839/2010), με την ηθική αίρεση της μετακίνησης 

προσωπικού με την ίδια απόφαση. 

 

Αυτός ο χειρισμός του ΓΓ που μετακινεί και ακολούθως τοποθετεί χωρίς να 

χρησιμοποιεί τα εργαλεία αντικειμενικής αξιολόγησης του Ν.4024/ΦΕΚ 226/A/2011 

& του άρθρου 87 παρ.3 του Ν.3839/2010, είναι κατά το ελάχιστο αθέμιτος και κατά 

το μέγιστο άδικος. Άδικος, γιατί ειδικά τώρα με τις επικείμενες αξιολογήσεις – 

απολύσεις, οι αναπληρώσεις επιδοτούν μοριοδότηση έναντι των υπολοίπων 

συναδέλφων που δεν έτυχαν ίσης μεταχείρισης, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια 

οι τοποθετήσεις σε θέσεις προϊσταμένων με “απλές” αποφάσεις των πολιτικών 

προϊστάμενων έχουν καταστεί πάγια τακτική. 
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Καλούμε το Γενικό Γραμματέα αλλά και όλη τη Διοίκηση να προχωρήσουν 

άμεσα σε κρίσεις μέσω των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, έτσι ώστε οι όποιες 

τοποθετήσεις να γίνονται με τα κατ’ ελάχιστον αντικειμενικά κριτήρια που ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Για το Δ.Σ.  

 
 

 

Κοινοποίηση 

1. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

2. ΤΕΕ-ΤΑΚ 

3. Σύλλογος Εργαζομένων στην ΑΔΚ 

4. Συνάδελφοι μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 


