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                                                                             Αθήνα,    2-8-2021 

Αρ. Πρωτ.: 8559 

                                                Προς :  1. Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου             

κ. Νίκα 

            2. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Πελοποννήσου   κ. Παπαθεοδώρου   

 Κοιν:      ΕΜΔΥΔΑΣ  Πελοποννήσου 

 

Θέμα : Σχετικά με τη μετακίνηση συναδέλφου μας της Π.Ε. Λακωνίας. 

 
Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Συντονιστή 

 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλω-

ματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνό-

μαστε σε εσάς σχετικά με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 187038 – ΑΔΑ ΨΖΗΦ7Λ1-ΙΟΖ α-

πόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Λα-

κωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κα-

τανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερο-

μηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1619/Β/2021» και κατά της νεότερης συμπροσβαλλόμενης απόφασης υπ’ αρ. πρωτ. 

187038 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, η 

οποία αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" την 23.06.2021 (ΑΔΑ ΨΖΗΦ7Λ1-Ι0Ζ), με θέμα: "Επανα-

τοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υ-

πηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των 

οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υ-

πηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021". 
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Με την παραπάνω πρώτη απόφαση, συνάδελφος μας Διπλωματούχος Μηχανικός  

αναγκάστηκε να μετακινηθεί για το χρονικό διάστημα από την 28.06.2021 και εντεύθεν 

στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και Περιουσίας της ως άνω Διεύθυνσης, 

αντί του αντίστοιχου Τμήματος Πληροφορικής στο οποίο κατείχε οργανική θέση. 

Σύμφωνα με  τη βάσιμη διοικητική προσφυγή που και η ίδια η συνάδελφος μας, έχει 

καταθέσει σχετικά: 

(α) δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να φέρει εις πέρας τα νέα καθήκοντά της ένεκα 

της μη προηγούμενης ενασχόλησής της με το ανατεθέν σε αυτήν αντικείμενο (οικονομική 

υποστήριξη). 

(β) η απόφαση μετακίνησης είναι πλημμελώς αιτιολογημένη μια και η απόφαση δεν 

αιτιολογεί, διασαφηνίζει ή έστω επεξηγεί ποιά επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη ανεπίδεκτη 

μεταβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, συμφώνως με το άρθρο 30 § 2 ΥΚ, 

εξώθησε το αρμόδιο διοικητικό όργανο να τοποθετήσει την συνάδελφο στο Τμήμα 

Οικονομικής Υποστήριξης – Προσόδων και Περιουσίας, ενώ στερείται των απαιτούμενων 

ειδικών γνώσεων, κατάρτισης και εμπειρίας και δεδομένου ότι το εν λόγω Τμήμα δεν 

ανήκει στην ίδια Διεύθυνση με το Τμήμα Πληροφορικής, αντί άλλων που ανήκουν στην 

οικεία Διεύθυνση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

υπηρετούν εννέα (9) υπάλληλοι με ειδικότητα Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού, δύο (2) 

υπάλληλοι ειδικότητας Τ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού και οκτώ (8) υπάλληλοι ειδικότητας 

Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων. 

(γ) Ταυτοχρόνως, το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, το οποίο σημειωτέον 

(υπο)στελεχωνόταν όλο αυτό το διάστημα με μόλις δύο (2) άτομα, πλέον, μετά την 

αποφασισθείσα παράνομη μετακίνησή της από αυτό, «εγκαταλείπεται στην τύχη του». Είναι 

δε απορίας άξιο με ποιόν τρόπο η μοναδική υπάλληλος που απέμεινε στο εν λόγω Τμήμα 

θα υλοποιεί το δαιδαλώδες έργο του την εποχή της πληροφορίας που διανύουμε. 

(δ) Ουδέποτε λήφθηκε απόφαση του οικείου προϊστάμενου σχετικά με την 

μετακίνησή της συναδέλφου  σε άλλη οργανική μονάδα της ίδιας αρχής. Επιπλέον, στο 

οικείο χωρίο δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλει η συνάδελφος να 

παράσχει τα καθήκοντα της σε έτερο Τμήμα, το οποίο [χρονικό διάστημα] δεν δύναται να 

ξεπερνά κατ’ αρχάς τους δύο (2) μήνες.  

(ε) Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των άρθρων 30 και 66 του Υ.Κ. δε μπορούν να 

αποτελέσουν τη νομιμοποιητική βάση της απόφασης για μετακίνησή σε διαφορετική 

οργανική μονάδα άλλης Διεύθυνσης του ίδιου φορέα. Αντιθέτως, με τις ανωτέρω διατάξεις 

προστατεύεται ο εκάστοτε υπάλληλος από την κατ’ επανάληψη ανάθεση σε αυτόν 

καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Εξάλλου, η ανάθεση αυτή αποτελεί 
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εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δέον όπως 

καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες.  

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση αυτής 

μετακίνησης. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

 

 

 

 


