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                                     ΧΑΛΚΙΔΑ   17 / 10 /2022 
 
     Δήμαρχο Χαλκιδέων 
     Ληλαντίων και Μεγασθένους, Χαλκίδα 

1. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Ι. Νέζη 
2. Γενικό Γραμματέα Δ. Χαλκιδέων 
3. Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ 
4. ΤΕΕ Ν. Ευβοίας 
5. Μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Θέμα:  Μετακίνηση υπαλλήλων και μεταφορά αρχειακού υλικού του Τμήματος Πολ. 
Εφαρμογών της Υ.ΔΟΜ του Δήμου Χαλκιδέων 

κα Δήμαρχε, 

απευθυνόμαστε σε εσάς για ένα θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την μετακίνηση 
τριών υπαλλήλων και της Προϊσταμένης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 
της Υ.ΔΟΜ του Δήμου Χαλκιδέων, με την μεταφορά του αρχειακού υλικού τους, από 
τα γραφεία του ισογείου του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου, στον ημιώροφο 
αυτού, όπως πληροφορηθήκαμε εξαιτίας νέας στέγασης ΚΕΠ ΑΜΕΑ. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να προστεθούν τρεις επιπλέον υπάλληλοι στο χώρο του ημιώροφου του 
κτίσματος, όπου εκεί ήδη εργάζονται άλλοι δυο υπάλληλοι με μεγάλο αρχειακό υλικό 
και ογκώδη εξοπλισμό (plotter, scanner, κλπ), ο οποίος από όσο γνωρίζουμε δεν 
πληροί τις απαιτούμενες απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (επιφάνειας 
εργασίας ανά άτομο, φωτισμού, αερισμού, κλπ). 

Επίσης, σας αναφέρουμε ότι οι μηχανικοί που θα μετακινηθούν στο χώρο 
αυτό έχουν διακριτές και διαφορετικές αρμοδιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων, η σύνταξη διορθωτικών πράξεων, μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, 
πράξεων αναλογισμού, έλεγχος αυτών και διαβίβαση προς την Περιφέρεια, επίβλεψη 
πράξεων εφαρμογής, χρήσεις γης, χορήγηση αντιγράφων σχεδίων, πινάκων, 
εγγράφων κλπ, καθώς και η επικείμενη δημοπράτηση και επίβλεψη της μελέτης της 
πράξης εφαρμογής της Συνοικίας Η’ (με υποβολή μεγάλου αριθμού δηλώσεων 
ιδιοκτησίας), που επιβάλλουν την καθημερινή εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πολιτών 
στους χώρους των γραφείων και απαιτούν την εξασφάλιση συνεχώς αυξανόμενων 
αναγκών σε αποθηκευτικούς χώρους. Σημειωτέον ότι, οι εν λόγω υπάλληλοι που 
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