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Με αφορμή το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, περί διαφθοράς στη Διεύθυνση 

Πολεοδομίας Σύρου που απασχολεί τα Μ.Μ.Ε. το τελευταίο διάστημα  θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής : 

Η διαφθορά είναι ένα πολύπλευρο, κρίσιμης σημασίας για την πορεία της χώρας θέμα, και εμπλέκει εξίσου το 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές φορές επίσης, χαίρει της αποδοχής και ευρείας κλίμακας πολιτών, που 

είτε εξυπηρετούνται, είτε φοβούνται να το καταγγείλουν σε ένα αναξιόπιστο κράτος που στηρίζει και στηρίζεται  

στη διαφθορά καθώς παράλληλα προωθεί την ατιμωρησία.

Για το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ, που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι ένα συνεπές συνδικαλιστικό 

κίνημα, όπως και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εντίμων συναδέλφων μας, όσοι με τη συμπεριφορά και τις 

δραστηριότητές τους αποδεικνύονται επίορκοι, βρίσκονται απέναντί μας και  πρέπει να τιμωρούνται σύμφωνα 

με τα  όσα προβλέπονται από το νόμο.

Από την πλευρά μας , ως συνδικαλιστικό όργανο, δεν νομιμοποιούμαστε  να υποκαταστήσουμε τον εισαγγελέα ή 

τον ανακριτή. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τα περιουσιακά στοιχεία των συναδέλφων και δεν μπορούμε 

να έχουμε την ευθύνη για αυτά. Μπορούμε όμως, και αυτό πράττουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας, να 

αγωνιστούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες που οδηγούν στην καλλιέργεια των φαινομένων διαφθοράς. 

Πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι ήδη από το 2004, που δημιουργηθήκαμε ως Τμήμα Κυκλάδων, της 

συνδικαλιστικής ένωσης των μηχανικών του δημοσίου της Αττικής, είχαμε ξεκινήσει να ‘χτυπάμε το καμπανάκι’

και στη συνέχεια ‘την καμπάνα’, στους υπεύθυνους τόσο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όσο και της τότε 

κυβέρνησης, για τα θέματα που δημιουργούντο στα πολεοδομικά γραφεία των Κυκλάδων, καθώς ήταν 

αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας κατάστασης πλήρους αδιαφορίας από την πολιτεία, της έλλειψης ελέγχου και 

της τραγικής υποστελέχωσης. Εξάλλου, στις πολεοδομίες, είναι κοινό μυστικό ότι η πολυνομία και η ασάφεια στη 

θέσπιση της νομοθεσίας, έχει γίνει καθεστώς, προκειμένου αυτή, είτε να ερμηνεύεται, είτε να αφήνει 

‘παραθυράκια’. Ειδικά στις Κυκλάδες, πολεοδομικά νομοθετούν τέσσερα (και παραπάνω) υπουργεία, με

αποτέλεσμα το χάος, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η δυσκολία ερμηνείας να επιδεινώνεται, πολύ περισσότερο 

από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τονίσαμε επανειλημμένα, ότι δεν μπορεί να 

δημιουργούνται Πολεοδομικά Γραφεία με 1 ή 2 μηχανικούς, που θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ‘μέτωπο’ 

ανοικοδόμησης σε όλα τα νησιά, χωρίς καθόλου όπλα, καθώς τα γραφεία στερούνται σοβαρής 

μηχανογράφησης, στερούνται διοικητικής υποστήριξης, στερούνται νομοθετικής κάλυψης, στερούνται 

βασικών υποδομών, στερούνται ακόμη και απλής ενημέρωσης ή και επιμόρφωσης ως προς τα αντικείμενα και 

αρμοδιότητες τους.

Είχαμε προειδοποιήσει και τη Νομαρχία και το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, με σειρά εγγράφων και με δύο ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ,

για την κατάσταση των Πολεοδομικών μας (και ‘των δικών σας’ ακόμη, αν και… το ξεχνάτε)  γραφείων. Σας 

είχαμε προειδοποιήσει για το πόσο επικίνδυνο είναι, είτε για τους ίδιους τους συναδέλφους (που είναι 

ακάλυπτοι σε κάθε περίπτωση), είτε για κρούσματα διαφθοράς (στην ‘ηθική’ του κάθε ανθρώπου δεν μπορούμε 
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να επιβληθούμε), να διατηρείς ή –ακόμη χειρότερα- να ιδρύεις πολεοδομικά γραφεία σε κάθε νησί, 

απομονωμένα και ανίσχυρα. Σας είχαμε τονίσει ότι ή θα πρέπει να στελεχώσετε επαρκώς τα γραφεία σας, ή να

τα κλείσετε και να δώσετε τις αρμοδιότητες σε μεγάλες, κεντρικές Διευθύνσεις. Ζητήσαμε να κλείσει το 

πολεοδομικό γραφεία στην Άνδρο, στη Σαντορίνη και στη Μήλο και να στελεχώσετε με τουλάχιστον 20 

μηχανικούς και επαρκή διοικητική υποστήριξη, δύο μεγάλες Διευθύνσεις (στη Σύρο και στη Νάξο), στις οποίες 

θα έπρεπε να λειτουργούν ΤΜΗΜΑΤΑ (τοπογραφικού ελέγχου και εφαρμογών, έκδοσης οικοδομικών αδειών, 

αυθαιρέτων κ.α.) ώστε να υπάρχει ‘οριζόντια’ έκδοση οικοδομικής άδειας, όπως άλλωστε προβλέπει και η 

νομοθεσία. 

Αντί για αυτό, κρατήσατε στη Σύρο την ελάχιστη δυνατή στελέχωση από μηχανικούς και διοικητικούς, χωρίς 

καμία οργάνωση και υποδομή, με την έκδοση της άδειας να γίνεται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο υπάλληλο, με

ανύπαρκτο καθηκοντολόγιο, με συγκεχυμένες αρμοδιότητες. Παράλληλα, ‘φροντίσατε’ να λειτουργεί το γραφείο 

στις χειρότερες συνθήκες, σε κτήριο-μπουντρούμι, με ανύπαρκτο χώρο για αρχείο και με φακέλους να

σέρνονται στα πατώματα. Διαμορφώσατε κλίμα μίας πολεοδομίας ‘ανεπιθύμητων’ υπαλλήλων, καθώς όποιος 

δεν είχε την εύνοιά σας, κατέληγε σε αυτήν την υπηρεσία.

Την ίδια περίοδο, όχι μόνο δεν προχωρήσατε σε βαθιές και συστηματικές αλλαγές στη διοίκηση των 

πολεοδομικών μας/σας γραφείων, αφού διατηρήσατε όλα τα απομονωμένα πολεοδομικά γραφεία στα επαρχεία 

με 1 ή 2 μηχανικούς, αλλά ταυτόχρονα , παρά τις αντιρρήσεις μας, ιδρύσατε νέα πολεοδομικά γραφεία, με την 

ίδια, κακή ερμηνεία της λογικής, κυρίως από τους Επάρχους σας, της ‘εξυπηρέτησης του νησιώτη’. Καταφέρατε 

στη Νομαρχία Κυκλάδων, να φτάσουμε στο σημείο να ζήσουμε φαινόμενα όπως να λειτουργεί ως ‘προϊστάμενος’ 

πολεοδομικού γραφείου ακόμη και ο… Έπαρχος, καθώς υπογράφει, σε κάποιες περιπτώσεις, βεβαιώσεις και 

άλλα σημαντικά πολεοδομικά έγγραφα. Καταφέρατε, να διαβάζουμε δημοσιεύματα σε κεντρικές εφημερίδες για 

υπάλληλό σας που μετακινήθηκε από το νησί της Μυκόνου, γιατί δεν ακολούθησε τις οδηγίες του Νομάρχη! Τι 

παράδειγμα δίνει η Νομαρχία στους νέους υπαλλήλους της όταν όχι μόνο δεν καταβάλει προσπάθεια για τον 

έλεγχο της διαφθοράς, αλλά μετακινεί ακόμη και αυτούς που εργάζονται σύμφωνα με τις προσωπικές τους αρχές;

Είμαστε 120 Μηχανικοί, σκορπισμένοι σε 12 νησιά, με αρμοδιότητες σε 24 νησιά, σε ένα ευαίσθητο οικολογικά 

περιβάλλον, αντιμέτωποι με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, χωρίς καμία μέχρι σήμερα διάθεση 

προστασίας από την πολιτεία. Δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα στα πλαίσια που ο νόμος προβλέπει. Αυτόν τον αγώνα τον δίνουμε, γιατί 

υπάρχει και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας στις Κυκλάδες που αγαπούν τα νησιά τους, είναι 

αφοσιωμένοι στην εργασία τους, και προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, δυστυχώς κάτω 

από συνθήκες εγκατάλειψης και απομόνωσης.  

Κάθε κίνηση που έχει ως στόχο τον περιορισμό της διαφθοράς, θα μας βρίσκει σύμμαχους.

Όμως θα θέλαμε, η κίνηση αυτή να συνοδεύεται από παράλληλες σαφείς ενέργειες, με στόχο 

την αναβάθμιση του ρόλου και την προστασία εκείνων των υπαλλήλων που έχουν ως αρχή 

και αξία στη δουλειά τους να αρνούνται να συμβιβαστούν, τόσο με τις εκάστοτε ηγεσίες, όσο 

και με τα ιδιωτικά συμφέροντα.  

Σήμερα, ζητάμε, έστω και για τους τελευταίους έξι μήνες της Νομαρχίας Κυκλάδων, να φροντίσει η ηγεσία της να 

σταματήσει αυτός ο μαζικός διασυρμός όλων των υπαλλήλων της πολεοδομίας, ζητώντας τον προληπτικό 

οικονομικό έλεγχο των υπαλλήλων που επιθυμούν και μπορούν να τοποθετηθούν στη θέση του προϊσταμένου.

Είναι μία ελάχιστη κίνηση με στόχο τόσο την αποφυγή της σημερινής κατάστασης, όσο και την προστασία των 

υπολοίπων συναδέλφων που εργάζονται στην υπηρεσία αυτή.


