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Αριθ. Πρωτ. 32                                                                      Ηράκλειο 16-12-2022 
       

           Προς: 

 ΜΕΛΗ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

Κοινοποίηση:  

 ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 
ΘΕΜΑ:  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΕΥ ΦΟΡΕΩΝ.  
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 

 

Συνάδελφοι & συναδέλφισσες, 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο δίμηνο οι δύο μεγάλοι Δήμοι της Ανατολικής 

Κρήτης, Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου, κατέθεσαν πρόταση για την τροποποίηση των οργανισμών 

εσωτερικής λειτουργίας τους. Ενημερωθήκαμε για τις προτάσεις αυτές μερικές μέρες πριν 

συζητηθούν στα Δημοτικά Συμβούλια. 

Για ακόμα μια φορά, και παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι τροποποιήσεις 

αυτές, μεταξύ άλλων, δεν ανέφεραν το προβάδισμα στις θέσεις ευθύνης των κατηγοριών (ΠΕ και 

εν ελλείψει ΤΕ). 

Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου: Ως ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ καταθέσαμε εγκαίρως τις απόψεις μας 

με το υπ΄ αριθμ. 28/23-11-2022 έγγραφό μας. Οι απόψεις μας επί του σχεδίου τροποποίησης του 

Οργανισμού, αφορούσαν ως επί το πλείστον τις διευθύνσεις και τα τμήματα με αρμοδιότητες ΠΕ 

Μηχανικών. Εκπρόσωπος του ΔΣ ήταν παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/11/2022 με σκοπό να 

υπερασπιστεί και προφορικά τις απόψεις που είχαμε καταγράψει στο έγγραφό μας. Ο Δήμαρχος, 

εντελώς απροειδοποίητα και την τελευταία στιγμή, πρότεινε να αναφερθεί καθολικά το «ή» αντί του 

«εν ελλείψει». Το μέλος μας υπερασπίστηκε δυναμικά τις απόψεις μας καταθέτοντας αντιπρόταση για 

τη διατήρηση του «εν ελλείψει». Τελικά υπερψηφίστηκε η πρότασή μας όσον αφορά τη 

διατήρηση του «εν ελλείψει» παντού με 12 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Στο σύνολο του 

οργανισμού αποτυπώθηκαν οι απόψεις μας όσον αφορά τα εξής: α) να μείνει παντού το «εν 

ελλείψει» και β) να γίνει διαχωρισμός του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου 

Κατασκευών στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. 

Οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου: Σε όλο το σχέδιο τροποποίησης αναγράφεται κατά το δοκούν 

το «εν ελλείψει», το «ή» και το κόμμα «,». Επίσης στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
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αφορά κατά κύριο λόγο μηχανικούς, έχει μπει το «εν ελλείψει», ενώ σε όλες της διευθύνσεις και τα 

τμήματα αυτής έχει μπει κόμμα «,». Καταθέσαμε ξανά εγκαίρως τις απόψεις μας με το υπ’ αριθμ. 

30/05-12-2022 έγγραφό μας κι έγινε κινητοποίηση των συναδέλφων που υπηρετούν στο Δήμο. 

Ήμασταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5-12-2022, όχι μόνο μέλη του ΔΣ αλλά και αρκετοί 

συνάδελφοι από το Δήμο Ηρακλείου. Τελικά το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού 

αποσύρθηκε από τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εκτός από τις γενικές τροποποιήσεις των δύο παραπάνω Οργανισμών έγινε και μια επί μέρους 

τροποποίηση στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης. Με την τροποποίηση αυτή οι αρμοδιότητες 

εποπτείας-συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου διασπώνται. Αναλυτικότερα η εποπτεία θα 

ανήκει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ενώ η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα ανήκει στις 

αρμοδιότητες – υποχρεώσεις του τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της ίδιας 

Δ/νσης. Η τροποποίηση αρχικά αφορούσε τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, αλλά κατά τη 

διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 3-11-2022 (στο οποίο ήμασταν παρόντες προκειμένου 

να στηρίξουμε τις απόψεις μας) επεκτάθηκε και στις Διευθύνσεις Τεχνικών έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Καταθέσαμε τις αντιρρήσεις μας με το υπ’ αριθμ. 25/03-11-2022 έγγραφό 

μας, μετά την αποστολή εγγράφου από συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της 

Περιφέρειας, χωρίς να ληφθούν υπόψη από το Περιφερειακό Συμβούλιο . 

 Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνουν κι άλλες τροποποιήσεις 

Οργανισμών, που να αφορούν είτε γενικά θέματα, είτε επιμέρους. Γι’ αυτό σας καλούμε να είστε σε 

επαγρύπνηση για τυχόν τροποποιήσεις των Οργανισμών στους φορείς που υπηρετείτε, ώστε 

να μας ενημερώσετε εγκαίρως και να προλάβουμε να καταθέσουμε και να υπερασπιστούμε 

τις θέσεις μας ως ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ. Όταν είμαστε ενωμένοι και δυναμικοί μπορούμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί στις διεκδικήσεις που αφορούν τον κλάδο μας. 

 

Για το Δ.Σ. 
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