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ΘΕΜΑ: «Περί δυσλειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας»
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 12398/11-03-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Πολεοδομίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Κύριε Δήμαρχε,
η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο
που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθμού στο Νομό Αιτωλ/νίας και αποτελεί μέλος της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. που
εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα
(Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού).
Απευθυνόμαστε σε σας, κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο γίναμε
κοινωνοί σοβαρών δυσλειτουργιών στο ανωτέρω Τμήμα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η προβλεπόμενη από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σας
στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας είναι δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων ενώ
αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις τρεις (3) υπάλληλοι. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Δόμησης που
λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος θα έπρεπε να στελεχώνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον
από έναν (1) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, έναν (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικό, έναν (1)
Χωροτάκτη-Πολεοδόμο Μηχανικό, έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό και έναν (1) Μηχανολόγο ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, (περ.α, παρ.2, άρθρο 97Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από
το άρθρο 181 του Ν.4555/2018, αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 376 του
Ν.4700/2020 και το άρθρο 43 του Ν.4735/2020).
Από τα παραπάνω γίνεται απόλυτα σαφές ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας του
Δήμου σας είναι έντονα υποστελεχωμένο, γεγονός που το καθιστά δυσλειτουργικό έως μη
λειτουργικό. Συνεπώς είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων

πολιτών και μηχανικών, εντός των νόμιμων προθεσμιών και ειδικά αν ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι ο Δήμος σας παρέχει διοικητική υποστήριξη σε θέματα ΥΔΟΜ και στους Δήμους
Ξηρομέρου και Ακτίου-Βόνιτσας.
Ταυτόχρονα μέσα από το σχετικό έγγραφο αναδεικνύονται ζητήματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, με μετακινήσεις και τοποθετήσεις τεχνικών, προσφυγές κλπ, που
παραπέμπουν σε έλλειψη εργασιακής ειρήνης και συγκρουσιακές καταστάσεις στην
Υπηρεσία, που μόνο προς όφελος της Υπηρεσίας δεν είναι.
Έχοντας υπόψη ότι και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας επίσης δεν είναι επαρκώς
στελεχωμένη, έχουμε την άποψη ότι η πλέον ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί μονόδρομο για την όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του Δήμου
συνολικά και την ελαχιστοποίηση των αρρυθμιών, όπου αυτές παρατηρούνται.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την κατά το δυνατό πληρέστερη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας και της
Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα αντικείμενά τους,
αξιοποιώντας κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους διπλωματούχους και τεχνολόγους
μηχανικούς που διαθέτει ο Δήμος σας.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εκ μέρους του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αιτωλ/νίας είμαστε
πρόθυμοι να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού
λύσεις στα ανωτέρω ζητήματα, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο εντός του πλαισίου της
νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης και να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα από την Πολιτεία
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δήμο σας,
κάτι που εκτιμούμε ότι και εσείς επιθυμείτε
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

