
 
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πρεβελάκη & Γρεβενών (κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ), T.Κ. 71202, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2841340543 / 6974014001 
Email: emdydas.ak@gmail.com 

 
 
Αριθ. πρωτ. 730 Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2022 

 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σητείας 
Γραφείο Δημάρχου 
Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Σητείας 
Γενικό Γραμματέα Δήμου Σητείας 
Διεύθυνση Διοικητικού 

 Κοιν.: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Γραφείο Συντονίστριας 
κ. Μαρίας Κοζυράκη 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. 
Λασιθίου 
Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 
ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις για το Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

Δήμου Σητείας 
 
 

Ως Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής 
Κρήτης σας αποστέλλουμε τις απόψεις μας σχετικά με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Σητείας, επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των 
μηχανικών μελών μας. 
 
A. Ως προς τη διάρθρωση των υπηρεσιών: 

Η Κατάργηση του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης και ένταξη του στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης θα δημιουργήσει θέμα ασυμβίβαστου, 
δεδομένου ότι η ίδια Δ/νση θα αιτείται και θα εκδίδει οικοδομικές άδειες για τα δημοτικά έργα. 

Για παράδειγμα θα εκπονείται και θα θεωρείται μελέτη ενός σχολείου (Αρχιτεκτονική, Στατική, 
Ηλεκτρομηχανολογική), από τη Διεύθυνση και άρα από τον Διευθυντή ως μελέτη και στη συνέχεια 
θα κατατίθεται σε άλλο Τμήμα (Υπηρεσία Δόμησης) της ίδιας Διεύθυνσης για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας. Ομοίως σε περίπτωση αμφισβήτησης της νομιμότητας της άδειας, θα είναι η 
ίδια διεύθυνση που θα είναι αρμόδια να αποφανθεί περί της νομιμότητά αυτής. 

Καταστρατηγείται δηλαδή κατάφορα ο ρόλος του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, 
δημιουργώντας συνθήκες μη χρηστής διοίκησης αλλά και έδαφος πιθανών προσφυγών και 
ακύρωσης της όλης διαδικασίας ωρίμανσης – αδειοδότησης Δημοτικών Έργων. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε το πρότυπο σχέδιο Ο.Ε.Υ. που συντάχθηκε από την ΕΕΤΑΑ 
(«Μικροί προς Μεσαίοι περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι, δήμοι Κρήτης & λοιποί δήμοι» - 
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https://www.eetaa.gr/index.php?tag=kal_oey), ως προς τη διάρθρωση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
το οποίο προτείνεται: 
Α. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, με: 

Τμήμα Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

Β. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με: 
Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 
Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Δηλαδή η Υπηρεσία Δόμησης προτείνεται να ενσωματωθεί σε ενιαία Διεύθυνση με τις 

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και όχι με τις Τεχνικές Υπηρεσίες κάτι απολύτως λογικό για να μην 
δημιουργούνται ασυμβίβαστα. 

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο Υπουργείων είναι χωριστά το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που υπάγονται οι Υπηρεσίες Δόμησης από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) που υπάγονται τα Δημόσια Έργα και οι Τεχνικές Υπηρεσίες 
των ΟΤΑ. 
 
Β. Ως προς τους προϊσταμένους υπηρεσιών 

Με βάση το ΠΔ 99 (ΦΕΚ 187Α/05-11-2018) με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των μηχανικών αλλά και με γνώμονα ότι ο ΟΕΥ δεν πρέπει να συντάσσεται με βάση τα 
άτομα και τις ειδικότητες που υπηρετούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στον Δήμο, θεωρούμε 
ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις ως προς τους κλάδους και τις ειδικότητες που 
δύναται να προΐστανται στις εκάστοτε οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι: 
• Στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το Σχέδιο του ΟΕΥ δύναται να 

προΐσταται η ειδικότητα Διοικητικού (Κοινωνιολόγων), ενώ αντίστοιχα μόνο μια ειδικότητα 
Μηχανικού αυτή του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθούν όλες οι 
ειδικότητες των Μηχανικών και κυρίως οι ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού και 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

• Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, μια Διεύθυνση 
με πολλαπλά καθήκοντα Μηχανικών, ενώ δύναται να προΐστανται όλες οι ειδικότητες των 
Διοικητικών Οικονομικών μέχρι και Διοικητικού (Κοινωνιολόγων) καθώς και η ειδικότητα 
σκέτο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει καμία ειδικότητα Μηχανικού! Ζητάμε να προστεθούν όλες 
οι ειδικότητες των Μηχανικών και κυρίως οι ειδικότητες Μηχανικού Περιβάλλοντος, 
Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Το αντίστοιχο βέβαια να γίνει και στα τρία 
(3) Τμήματα της εν λόγω Διεύθυνσης 

• Στο Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης 
να προστεθούν οι ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Μηχανικού 
Περιβάλλοντος 

• Στο Τμήμα Άρδευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης να προστεθούν οι 
ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και να αφαιρεθεί από τον 
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κλάδο των ΠΕ η ειδικότητα Τεχνολόγων Μηχανικών και να προστεθεί στην κατηγορία ΤΕ γιατί 
προκαλεί παρανόηση 

 
Τέλος επειδή οι απαιτήσεις των πολιτών και οι αρμοδιότητες των Δήμων συνεχώς αυξάνονται 

θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να προβλεφθούν και άλλες κενές οργανικές θέσεις ΠΕ Μηχανικών 
διαφόρων ειδικοτήτων που θα δώσουν την δυνατότητα να ανταποκριθεί ο Δήμος Σητείας πολύ 
καλύτερα στις μελλοντικές αλλαγές και προκλήσεις, δυνατότητα που θα πρέπει να διερευνήσει η 
Διεύθυνση Διοίκησης πριν την τελική κατάθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψήφιση του ΟΕΥ. 
 

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας σύμφωνα με όσα παραπάνω σας εκθέσαμε για την 
αποτελεσματικότερη και δικαιότερη 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. 
 

Για το Δ.Σ. 

 


