ΑΝΑΦΟΡΑ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΘΕΜΑ: Απαξιωτική συμπεριφορά του Δημάρχου Ελληνικού- Αργυρούπολης προς τους
Υπαλλήλους της Τ. Υ. Άννα Καράπα-Λαβασά (Αρχιτέκτονας ΠΕ/Β’) και Θεόδωρου
Ακερμάνογλου (Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Γ’)
Στις 29-9-2014, προτού ακόμα συμπληρωθεί μήνας από την ανάληψη των καθηκόντων της
νέας Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος με την απόφαση αρ. 378/14, αποφάσισε τα παρακάτω:
1)Την παύση της Αννας Καράπα-Λαβασά, από προϊσταμένη του Τμήματος ΜελετώνΚατασκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , θέση την οποία πληρούσε από το 2011
ενώ από το 2007 ήταν προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ελληνικού.
2)Την τοποθέτηση του Θεόδωρου Ακερμάνογλου ως υφιστάμενο στο νέο τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών, παρακάμπτοντας την
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 28 του νέου ΟΕΛ του
Δήμου (ΦΕΚ 1594 Β’ της 17-6-2014).
Ο νέος Δήμαρχος δεν είχε καν την υπομονή να μας διαθέσει τον εύλογο χρόνο ώστε να
αποκτήσει άποψη για τη δουλειά μας και την προσωπικότητά μας και μετά να αποφασίσει
για το πώς θα μας χρησιμοποιήσει. Σημειωτέο δε, ότι για την ως άνω Απόφαση μας
πληροφόρησαν συνάδελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας και όχι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος
έχει τεθεί επικεφαλής της.
Στις 3 Οκτώβρη έγινε συνάντηση του Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία και στην
ερώτηση του Θεοδ. Ακερμάνογλου, ποιά είναι τα κριτήρια που καθόρισαν την απόφασή του
στην επιλογή προϊσταμένων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι δεν έχει να εξηγήσει ή να απολογηθεί
για τίποτα και θα εφαρμόσει την απόφασή του ακόμα και αν υπάρξει διαφορετική κρίση από
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (αρμόδιο για την κρίση προϊσταμένων και Διευθυντών).
Στην συνέχεια της συζήτησης ο Θεοδ. Ακερμάνογλου είπε «ότι ο νέος ΟΕΛ του Δήμου που
έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ προβλέπει διαφορετική διαδικασία για τις κρίσεις προϊσταμένων
από αυτή που εφαρμόσατε» και ο Δήμαρχος απάντησε ότι αυτή θα είναι η διάρθρωση της
Τ.Υ. από εδώ και στο εξής κατόπιν δικής του απόφασης και απευθυνόμενος στον Θεοδ.
Ακερμάνογλου είπε: «αφού δεν συμφωνείτε δεν έχετε καμιά θέση σ’ αυτή, περάστε έξω».
Ο Θεοδ. Ακερμάνογλου αποχώρησε από την αίθουσα και χρειάσθηκε η παρέμβαση του
Διευθυντή της Τ.Υ., που του ζήτησε επίμονα να επανέλθει, για να συνεχισθεί η συζήτηση.
Στη συνέχεια της συζήτησης ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στην Άννα Καράπα-Λαβασά είπε:
«Παρά την καλή άποψη που έχει για σένα και τη δουλειά σου ο Διευθυντής σου, δεν σου
έχω εμπιστοσύνη γιατί «διαρρέεις»(!) θέματα του Δήμου σε άλλες πολιτικές παρατάξεις».
Όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Άννα Καράπα-Λαβασά, ο Δήμαρχος απάντησε ότι
θα της εξηγήσει κατ’ ιδίαν, πράγμα που ως σήμερα δεν έγινε.
Στη συνέχεια της συζήτησης ο Δήμαρχος είπε ότι δεν εμπιστεύεται την Τ. Υ. του πρώην
Δήμου Ελληνικού γιατί όπως είπε «εσείς δεν κάνατε έργα», ενώ εμπιστεύεται την Τ.Υ. του
πρώην Δήμου Αργυρούπολης γιατί αυτή έκανε πολλά.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Άννα Καράπα-Λαβασά προσλήφθηκε το 1985 στην Τ.Υ.
του πρώην Δήμου Ελληνικού σαν μηχανικός και ως το 2007, οπότε ανέλαβε τα καθήκοντά
της ως προϊσταμένη, έχει επιβλέψει πάνω από πενήντα έργα για τα περισσότερα από τα
οποία έχει συντάξει και τις μελέτες (προς απόδειξη υπάρχουν και τα σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής των έργων).
Ο Θεοδ. Ακερμάνογλου δε, από το 1996 είναι ο μοναδικός Μηχανολόγος Μηχανικός του
Δήμου Ελληνικού και έχει μελετήσει και επιβλέψει σχεδόν όλα τα Ηλεκτρομηχανολογικά

έργα του πρώην Δήμου Ελληνικού και επιπλέον πολύ
Ηλεκτρομηχανολογικών προμηθειών (προς απόδειξη υπάρχουν
πρωτόκολλα παραλαβής των έργων και των προμηθειών).
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Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο ο Δήμαρχος είπε «Εσείς στο Ελληνικό, δε σταθήκατε ικανοί να
μειώσετε τον προϋπολογισμό της μελέτης για την κατασκευή της Αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού, από δυόμιση εκατομμύρια ευρώ σε ένα
εκατομμύριο ώστε να το δημοπρατήσει ο ΟΣΚ» (!).
Βέβαια, ο νέος Δήμαρχος δικαιολογείται να μη γνωρίζει, θα μπορούσε όμως να ζητήσει τη
συνδρομή της Υπηρεσίας για να μάθει, ότι ο προϋπολογισμός για ένα συγκεκριμένο έργο
δε μπορεί να τεμαχιστεί, πόσο μάλλον όταν φιλοδοξούμε να ενταχθεί το έργο σε
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε και οι έλεγχοι είναι ασφυκτικοί.
Τα κρατικά τιμολόγια δεν μπορούν να παραποιηθούν μειώνοντας είτε την τιμή των
εργασιών είτε τις ποσότητες τους, γιατί στην κατασκευή αυτό θα γίνει αντιληπτό και θα
επιστρέψουμε τότε τα χρήματα που πήραμε.
Τα παραπάνω θεωρούμε ότι προσβάλλουν την προσωπικότητά μας και το κύρος μας σαν
μηχανικούς με γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενό μας.
Ο Δήμαρχος, παρά τις διαβεβαιώσεις στην ομιλία του προς τους εργαζόμενους του Δήμου
στις 8 Σεπτέμβρη στο «Μίκης Θεοδωράκης» για το αντίθετο, μεροληπτεί και διαχωρίζει
τους υπαλλήλους σε «Ελληνικού» και «Αργυρούπολης».
Η σημερινή Τ.Υ. του ενοποιημένου πλέον Δήμου, μετά από πολλές προσπάθειες και των
δυο πρώην Τ.Υ, λειτουργεί άψογα ξεπερνώντας την δύσκολη περίοδο της συνένωσης.
Με τέτοιου είδους αντιμετώπιση και μεταχείριση, δεν προάγεται βέβαια το κλίμα καλής
συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και Υπηρεσιών.
Ζητούμε την παρέμβαση των σωματείων προς το Δήμαρχο και την ηθική αποκατάσταση
μας, πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως επιστήμονες που έχουμε προσφέρει τόσα χρόνια τις
υπηρεσίες μας προς τον πρώην Δήμο Ελληνικού και τον νυν Δήμο ΕλληνικούΑργυρούπολης, με άψογο τρόπο σε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις χωρίς να έχει
διατυπωθεί ποτέ ως σήμερα κάποιο παράπονο εναντίον μας ακόμη και από τις εκάστοτε
αντιπολιτεύσεις του Δήμου.
Άννα Καράπα – Λαβασά (Αρχιτέκτονας, ΠΕ/Β΄)
Θοδωρής Ακερμάνογλου (Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/ Γ΄)

