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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία για τον Δήμαρχο Αρταίων
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 282-2021 Ανακοίνωση-Καταγγελία του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Άρτας,
καταγγέλλει τον Δήμαρχο Αρταίων για τα όσα προσβλητικά είπε για τους
εργαζόμενους στο Δημόσιο, σε συνέντευξή του στις 26-2-2021 στο Δημοτικό
Ραδιόφωνο Άρτας (Αμβρακία FM 91,9).
Με τη συνέντευξή του αυτή, ο Δήμαρχος, καθομολογεί ότι παρεμβαίνει στις
διαδικασίες του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), κάτι που είναι
εντελώς παράτυπο και εκτός του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4440/2016).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του Νομαρχιακού Τμήματος
Άρτας, ο Δήμαρχος με τη συνέντευξή του:
i.

ii.

iii.

iv.

Έκανε παρέμβαση στη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Άρτας, όπως και στο
Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου όπως είπε: «να μην πάρουν τον πρώτο» από
τη λίστα κατάταξης, αλλά τον δεύτερο υπάλληλο, πράγμα που δεν περιγράφεται
σε καμιά από τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) και
ως εκ τούτου είναι και παντελώς παράνομο.
Στην ίδια κατεύθυνση είπε ότι «συνεννοήθηκε με τον Δήμαρχο Ζηρού»
προκειμένου να πάει στη θέση αυτή υπάλληλος του Δήμου Ζηρού.
«Συνεννοήσεις» μεταξύ Δημάρχων, Διευθυντών, Υπουργείων πάλι δεν ορίζει ο
νομοθέτης.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει σε έναν δικό του
υπάλληλο, να πάει απέναντι σε άλλη υπηρεσία για να αράξει», ενώ συνέχισε
λέγοντας ότι «ποιες είναι οι ανάγκες της Μισθοδοσίας της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Άρτας, σε σχέση με το Λογιστήριο του Δήμου Αρταίων», κάνοντας
αναφορά και σε «χαλαρές υπηρεσίες».
Ουσιαστικά προσέβαλε τον εργαζόμενο λέγοντας ότι «δεν είναι έντιμο ένας
Προϊστάμενος να φεύγει χωρίς να ειδοποιήσει» και ότι «τα θέλουν όλα: θέλουν να
είναι και Προϊστάμενοι, θέλουν να μπορούν και να φεύγουν με την κινητικότητα».
Το ότι έχει κάνει ο υπάλληλος αίτημα στην κινητικότητα, βέβαια, ο Δήμος το
γνωρίζει εξ΄ αρχής, τουλάχιστον δυο μήνες πριν.
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v.

Επίσης είπε ότι κατά τη δική του άποψη όπως και πολλών άλλων Δημάρχων,
«δεν νοείται κινητικότητα παρά μόνο από Δήμο σε Δήμο και για λόγους
υγείας», οπότε έχουν κάνει παρεμβάσεις και ως Κ.Ε.Δ.Ε., όχι μόνο στο
Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε «ο
Νόμος της κινητικότητας να αλλάξει ή να μη ξαναβγεί ποτέ κινητικότητα».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καταγγέλλει:
•
Τη λογική «εγώ θα αποφασίσω ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει», τη λογική
«εγώ θα αποφασίσω ποιος θα γίνει Προϊστάμενος και ποιος όχι» που, όπως
φαίνεται, επικρατεί στον Δήμο Αρταίων.
•
Την προσπάθεια των Δημάρχων και της Κ.Ε.Δ.Ε. για επιστροφή στο
παρελθόν, όπου η μετακίνηση από μια υπηρεσία σε μία άλλη των
εργαζομένων, εξαρτιόταν από τη βούληση των Δημάρχων. Αυτή η εποχή
πρέπει να περάσει ανεπιστρεπτί και γι’ αυτό δε θα πρέπει να υπάρξει καμία
ανοχή στις αντιλήψεις Δημάρχων που θεωρούν ότι αυτοί είναι υπεράνω των
Νόμων, των Σ.Σ.Ε. και των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η
επιθυμία κάθε εργαζόμενου για μετακίνησή του σε άλλη υπηρεσία είναι δικαίωμά
του. Άλλωστε ο Νομοθέτης ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη
μετακίνηση και προφανώς δεν «αποψιλώνει» υπηρεσίες!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Να αγωνιστούν για αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας και μισθούς. Να αγωνιστούν για προσλήψεις προσωπικού. Να αγωνιστούν
ενάντια στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών του Δημοσίου και της
εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

