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Μετακίνηση  της  υπαλλήλου  γραμματειακής
υποστήριξης της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου.

                                                                                                            
Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 9η του μηνός Ιουλίου
του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:22828/3-7-2020  έγγραφη  Πρόσκληση  της
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου   89   του  Ν.  4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η   Πρόεδρος  που  συγκάλεσε  σε  συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                               
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            
3. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                         ΚΑΝΕΙΣ                   
4. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το συμβούλιο ότι:
«Από  της  19-6-2020   με  τις  υπ'αριθμ.  1823/20738/19-6-2020  &  1827/20763/19-6-2020
αποφάσεις  μετακίνησης  και  παράλληλων  καθηκόντων,  η  γραμματέας  της  κοινότητας  Αγίου
Αντωνίου κ. Μακαντάση Ανδρονίκη μετακινήθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης. Η μετακίνηση αυτή έγινε ερήμην του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Αντωνίου, χωρίς
καμία ενημέρωση από την κεντρική διοίκηση ούτε καν  της Προέδρου της κοινότητας και ήδη
έχει στείλει επιστολή στο Δήμαρχο Θέρμης με την οποία τονίζουμε τη δυσαρέσκεια μας και
περιμέναμε τουλάχιστον να ενημερωθούμε για την επικείμενη μετακίνηση της γραμματέα πριν
αυτή γίνει,  από τη διοίκηση του Δήμου, και όχι κατόπιν και από την υπάλληλο. Η κεντρική
διοίκηση  θεώρησε μάλλον δευτερεύων να ζητήσει την γνώμη μας για θέμα που  επηρεάζει
άμεσα την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινότητας μας ,  καθώς η κατ΄ ιδίαν επικοινωνία μεταξύ
Προέδρου  και  γραμματέα  είναι  καθοριστικής  σημασίας  και  πλέον  είναι  πολύ  δύσκολη  έως
αδύνατη λόγω απόστασης και της φύσης της εργασίας που παρέχει η υπάλληλος στην Τεχνική
Υπηρεσία». 

 Το συμβούλιο της κοινότητας με αποφάσεις του αλλά και με έγγραφα του έχει κάνει γνωστή
την  ανάγκη  η γραμματειακή  και  διοικητική  υποστήριξη  της  κοινότητας  να  παρέχεται
καθημερινά και εάν αυτό δεν είναι δυνατό τουλάχιστον μία(1) ημέρα την εβδομάδα με την
παρουσία  της  γραμματέα  στο  κοινοτικό  κατάστημα  Αγίου  Αντωνίου.  Το αίτημα  αυτό  όχι
μόνο δεν λήφθηκε υπόψη αλλά αντίθετα η υπάλληλος μετακινήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερη
απόσταση  από  την  κοινότητα  του  Αγίου  Αντωνίου,  πράγμα  που  καθιστά  αδύνατη  την
εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  της  Κοινότητας   σε  θέματα  που  τους  απασχολούν  στην
καθημερινότητα τους σε σχέση με το Δήμο. Επίσης με την αναφερόμενη ενέργεια διακρίνεται
άνιση  αντιμετώπιση  από την  κεντρική  διοίκηση  της  τοπικής  κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου,
καθώς  στις  υπόλοιπες  τοπικές  κοινότητες  των  πρώην  δημοτικών  ενοτήτων  Μίκρας  και
Θέρμης  οι γραμματείς των κοινοτήτων βρίσκονται καθημερινά στα κοινοτικά καταστήματα
για  την  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  και  τη  γραμματειακή  και  διοικητική  υποστήριξη  των
Προέδρων τους. 



Επιπλέον η υπάλληλος καλείται να εξυπηρετεί  ταυτόχρονα τους κατοίκους  δύο κοινοτήτων
Σουρωτής-Αγίου Αντωνίου και να παρέχει  γραμματειακή υποστήριξη στους δύο  Προέδρους
αντίστοιχα,  μόνο μία ημέρα την εβδομάδα(κάθε  Παρασκευή)  από το Δημαρχείο Βασιλικών
καθώς και την αναπλήρωση παράλληλα  της γραμματέα των υπόλοιπων τριών(3) κοινοτήτων
της πρώην Δ.Ε. Βασιλικών και τα καθήκοντα που αφορούν στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
& Ανάπτυξης για το οποίο έχει παράλληλα καθήκοντα  έως τις 21-8-2020. 

Καταλήγοντας  ζητούμε  η  υπάλληλος  θα  επανέλθει  άμεσα  στην  θέση  της  ,  ώστε  να
αποκατασταθεί  η  απρόσκοπτη λειτουργία  της  γραμματειακής  και  διοικητικής  υποστήριξης
της Προέδρου και εξυπηρέτησης των κατοίκων της κοινότητας μας. »

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική 
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της  προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Διαμαρτύρεται έντονα για τη μετακίνηση της  γραμματέα της κοινότητας Αγίου Αντωνίου κ.
Μακαντάση  Ανδρονίκη   στην  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θέρμης  ερήμην  του
Συμβουλίου  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου,  και  την  άνιση  αντιμετώπιση  από  την  κεντρική
διοίκηση των τοπικών κοινοτήτων της πρώην Δ.Ε. Βασιλικών,  καθώς στις υπόλοιπες τοπικές
κοινότητες των άλλων δημοτικών ενοτήτων(Μίκρας, Θέρμης) του Δήμου οι γραμματείς των
κοινοτήτων  βρίσκονται  καθημερινά  στα  κοινοτικά  καταστήματα για  την  εξυπηρέτηση των
κατοίκων και τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Προέδρων τους.

Β) Εισηγείται την άμεση επιστροφή της υπαλλήλου στην θέση της , ώστε να αποκατασταθεί
η απρόσκοπτη λειτουργία της γραμματειακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των δημοτών της
κοινότητας Αγίου Αντωνίου.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                             
                                                               Η Πρόεδρος του Σ.Κ.

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
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