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Αριθ. πρωτ. 28 Ηράκλειο 23-11-22 

 Προς:  

Δήμος Αγίου Νικολάου dimosagn@dimosagn.gr 

 Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγίου Νικολάου 

ekritsotaki@dimosagn.gr 

 Γραφείο Δημάρχου mstamataki@dimosagn.gr, 

afaitaki@dimosagn.gr 

 Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αγίου Νικολάου 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

  

Κοιν.:  

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Γραφείο Συντονίστριας  

 κ. Μαρίας Κοζυράκη ggg@apdkritis.gov.gr 

2. Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λασιθίου 

3. Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

Ως Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής 

Κρήτης (ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ), η οποία αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των Διπλωματούχων 

Μηχανικών του Δημοσίου Ανατολικής Κρήτης, καταθέτουμε τις απόψεις μας σχετικά με το νέο 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίου Νικολάου, επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων των μηχανικών μελών μας. 

Καταρχήν συμφωνούμε με την πρόβλεψη του Οργανισμού για την δημιουργία κενών θέσεων 

ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, εφόσον θεωρούμε ότι, τόσο οι απαιτήσεις των πολιτών 

όσο και οι αρμοδιότητες των Δήμων συνεχώς θα αυξάνονται, οπότε θα υπάρξει η δυνατότητα να 

ανταποκριθεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου πολύ καλύτερα στις μελλοντικές αλλαγές και προκλήσεις, 

με την κάλυψη όλων αυτών των θέσεων με εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Για την ουσιαστικότερη όμως διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, θα έπρεπε να 

είχε δοθεί -όπως άλλωστε προβλέπεται- περισσότερος χρόνος για διαβούλευση με τους 
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υπαλλήλους και τους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και να ληφθούν υπόψη όσες επισημάνσεις 

έχουν κατατεθεί από τις επί μέρους Διευθύνσεις, προκειμένου να εκφρασθούν όλες οι απόψεις. Με 

αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καταρτιστεί μια αποτελεσματικότερη δομή του Οργανισμού 

κατά το δυνατόν αποδεκτή από το σύνολο των υπαλλήλων με σκοπό φυσικά την  απρόσκοπτη 

ανάπτυξη και λειτουργία του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

Όσον αφορά το σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης, θεωρούμε ότι απουσιάζει η  

αιτιολογική έκθεση με τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με τον υφιστάμενο οργανισμό, 

ούτως ώστε να μπορεί κανείς πολύ πιο ουσιαστικά και εύκολα να αναγνώσει και να κάνει 

παρατηρήσεις επί των τροποποιήσεων αυτών. 

Οι επισημάνσεις μας επί του προτεινόμενου Οργανισμού είναι οι εξής: 

1. Η δημιουργία του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου Κατασκευών στη 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, συνιστά μια κλασσική σύγκρουση συμφερόντων όπου ο 

εκδότης μιας οικοδομικής άδειας, υπάλληλος του εν λόγω τμήματος, μπορεί κάλλιστα να είναι 

και ο ελεγκτής τυχόν υπερβάσεων της οικοδομικής άδειας κατά την διαδικασία κατασκευής,  

γεγονός που θεωρείται κακή πρακτική διοίκησης. 

Θεωρούμε ότι το Τμήμα αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Έκδοσης 

Οικοδομικών Αδειών και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών που είναι και μια πρακτική που 

ακολουθείται από τις περισσότερες Πολεοδομικές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο 

Διεύθυνσης. 

2. Στην Διεύθυνση Μελετών καθώς και στα τμήματα αυτής αναφορικά με τις θέσεις ευθύνης, δεν 

δύναται να προΐστανται ΤΕ Μηχανικοί ούτε ακόμα και εν ελλείψει ΠΕ Μηχανικών, εφόσον δεν 

έχουν βάσει νόμου το δικαίωμα να εκπονούν μελέτες. Επισημαίνουμε ότι η Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προεδρικό Διάταγμα 318/94 που 

είχε καθορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων TEI που ασχολούνται με τη 

μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. 

Κατά συνέπεια και με βάση τα προαναφερόμενα περί μη δικαιώματος υπογραφής των ΤΕ 

Μηχανικών, θεωρούμε ότι  θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από σχετική Νομοθεσία, 

τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τις σχετικές επισημάνσεις της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίως στην Δ/νση Μελετών, αλλά  και στο 

σύνολο των Δ/νσεων του Δήμου. 

3. Όσον αφορά το ‘Άρθρο 28 του Μέρος 5: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ θεωρούμε ότι το 

κείμενο που υπάρχει θα έπρεπε να αναγραφόταν στην αιτιολογική έκθεση, εφόσον είναι 

επεξηγηματικό σε σχέση με το σκεπτικό των τοποθετήσεων και να μην υπήρχε στο σώμα του 

Οργανισμού όπου θα έπρεπε να υπάρχουν αποκλειστικά οι πιθανές Κατηγορίες και Κλάδοι που 

δύναται να τοποθετηθούν στις θέσεις ευθύνης ανά Οργανική μονάδα, όπως αυτές 

αναφέρονται σε πίνακες. 

Μάλιστα οι αντικρουόμενες αναφορές στο κείμενο του Άρθρου 28 του Οργανισμού 

ενδεχομένως δημιουργούν παρανοήσεις και δίνουν την δυνατότητα κατά το δοκούν 

τοποθετήσεων από τον εκάστοτε Δήμαρχο αλλά και προσφυγών από υπαλλήλους ενώ οι 
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τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης προκύπτουν σαφώς από τον Κώδικα Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων που έχουν πολλάκις αποτυπωθεί και σε Αποφάσεις του ΣτΕ οπότε 

θεωρούμε επιβεβλημένο ότι πρέπει να  απαλειφθούν  από το κείμενο και να μείνει μόνο ο 

πίνακας με τις κατηγορίες – κλάδους ανά θέση ευθύνης. 

4. Μια επίσης γενικότερη διαπίστωση είναι ότι δεν ακολουθεί ο οργανισμός τα πρότυπα σχέδια 

των οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών που βασίζονται σε Διευθύνσεις και τμήματα. 

5. Θα έπρεπε να υπάρχει σαφής εξειδίκευση και καθηκοντολόγιο ανά τμήμα, κάτι που θα 

προστάτευε τους εργαζόμενους από κινδύνους σχετιζόμενους  με ποινικές ευθύνες. 

6. Επίσης παρατηρούμε αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του Γραφείου Σύνταξης 

Μελετών του Τμήματος Εκπόνησης Μελετών και του Γραφείου Σύνταξης Φακέλου Έργου του 

Τμήματος Ανάθεσης και Εποπτείας Μελετών. 

7. Το Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών διεκπεραιώνει τα θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου, 

χωρίς πρόβλεψη νομικού και χωρίς ταμείο. 

8. Τέλος, στον προτεινόμενο ΟΕΥ, δημιουργούνται πάρα πολλά γραφεία,  μια αναχρονιστική δομή 

που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα αντί να λύσει, καθώς κατατμεί αρμοδιότητες, 

ενώ ορίζονται επικεφαλής χωρίς πρόβλεψη θέσεων ευθύνης. 

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας σύμφωνα με όσα σας εκθέσαμε για την 

αποτελεσματικότερη δομή του Οργανισμού, ιδιαίτερα στους τομείς που απασχολούνται ή δύνανται 

να απασχοληθούν Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη της Ένωσής μας. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ  θα υπερασπιστεί τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των 

διπλωματούχων μηχανικών με κάθε τρόπο. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι επιθυμία μας είναι  να παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την ημέρα που θα συζητηθεί το θέμα,  προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις μας. 

Θερμή παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το παρόν 

έγγραφο. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 


