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Θέμα:  Λειτουργία Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) και 
Περιβάλλοντος Δήμου Ιστιαίας  - Αιδηψού 

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, ως συνδικαλιστική οργάνωση του Νομού 

Ευβοίας που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών του Ν. Ευβοίας, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης και της 

λειτουργίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου 

σας.   

Όπως πληροφορηθήκαμε από μέλη μας, στην εν λόγω Δ/νση του 

Δήμου σας υπηρετούν σήμερα τρεις διπλ. Μηχανικοί, από τους οποίους ο ένας 

είναι Προϊστάμενος της Δ/νσης, οι άλλοι δύο Προϊστάμενοι των Τμημάτων 

Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος αντίστοιχα, χωρίς κανέναν άλλο 

μηχανικό ως υπάλληλο. Η δραματική υποστελέχωση αυτή της Δ/νσης 

Υ.ΔΟΜ.&Π. γίνεται δυσμενέστερη λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης και του 

γειτονικού και πρόσφατα πυρόπληκτου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης- Αγ. 

Άννας, αλλά και εξαιτίας της αύξησης του όγκου εργασίας που αφορά τα 

αιτήματα για οικοδομικές άδειες κάθε είδους (όπως και αυτών που θα 

σχετίζονται πλέον με επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κατοικιών), 

χρήσεις γης, εφαρμογή πολιτικής πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, 

αλλά και ελέγχου στις πολεοδομικές ενότητες, τους οικισμούς και τις περιοχές 

εκτός σχεδίου, που η υπηρεσία αυτή καλείται να εξυπηρετήσει. Τα παραπάνω 

απαιτείται να εκτελεστούν, σε συνδυασμό με την πίεση χρόνου που δέχονται 

οι ελάχιστοι υπάλληλοι από τους πολίτες και ιδιώτες μηχανικούς για την 

εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, πολλά από τα οποία συσχετίζονται με 
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χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κλπ) που απαιτούν 

δεσμευτικά και αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με 

την βέλτιστη κατανομή και αξιοποίηση του προσωπικού των ΠΕ Μηχανικών 

στις οργανικές μονάδες του Δήμου σας, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η Δ/νση 

Υπηρεσίας Δόμησης και ειδικότερα το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης και με 

άλλον/ους μηχανικούς από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου σας, ή μέσω 

Συμβάσεων διαδημοτικής και Διαβαθμικής συνεργασίας (ή προγραμματικών) 

με άλλους δήμους, την περιφέρεια ή άλλους φορείς του δημοσίου κατά τα 

αρθ. 97Α (παρ.3β) και 99 του ν. 3852/2010, ώστε να είναι δυνατή η 

στοιχειώδης λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.  

Εν κατακλείδι, επισημαίνουμε ότι οι μεγάλες ανάγκες σε στελεχιακό 

δυναμικό των υπηρεσιών, εξαιτίας της γενικότερης και μεγάλης 

υποστελέχωσης του δημοσίου, που τα αμέσως επόμενα έτη θα επιδεινωθεί 

εξαιτίας της αποχώρησης σημαντικού αριθμού υπαλλήλων λόγω 

συνταξιοδότησης, δεν καλύπτονται με τα ημίμετρα (τα γνωστά «πεντάμηνα ή 

οκτάμηνα» μηχανικών με ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα), αλλά μόνο με 

σταθερές σχέσεις εργασίας και κατόπιν αδιάβλητης και αντικειμενικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας από τον Α.Σ.Ε.Π. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε η Βόρεια Εύβοια λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών, σας καλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την υλοποίηση αιτημάτων διαδικασιών πρόσληψης τακτικού 

προσωπικού κατηγοριών ΠΕ Μηχανικών με μόνιμες σχέσεις εργασίας (που 

διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα και προσόντα), ώστε να 

στελεχωθούν οι Υπηρεσίες Δόμησης και Τεχνικών Έργων του Δήμου σας με 

το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και να βελτιωθούν οι συνθήκες 

εξυπηρέτησης των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας. 

 

 

 


