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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Email: emdydas.samou@gmail.com
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθαν σε γραφείο του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο Διοικητήριο Σάμου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
Νικολάου Ζάχαρη προς τα πέντε (5) μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου που
προέκυψε στις αρχαιρεσίες της 22ης Νοεμβρίου 2019.
Παρόντα μέλη:
1. Ζάχαρης Νικόλαος
2. Κυπραίου Ιωάννης
3. Φερεντίνου Καλλιρρόη
4. Αποστόλου Αθανάσιος
Απόντα μέλη:
1. Φραγκουλάκη Γεωργία
Προέδρευσε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ο Ζάχαρης Νικόλαος.
Θέματα Ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες στα Οικονομικά μελών
2. Συζήτηση επί του ΟΕΥ των Δήμων και εφαρμογής διατάξεων για Μηχανικούς Δημοσίους
Υπαλλήλους.
3. Διάφορα
Θέμα 1ον:
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι εκκρεμεί ακόμη η παραλαβή από την Εθνική
Τράπεζα των κωδικών ενεργοποίησης του i-banking. Πρέπει μετά την ενεργοποίηση του
λογαριασμού της ΕΜΔΥΔΑΣ από την Ταμία κα. Φραγκουλάκη Γεωργία να γίνει έλεγχος στην
πληρωμή των ετήσιων συνδρομών από τους συναδέλφους μηχανικούς που εργάζονται στους
Δήμους και στην Περιφέρεια. Επίσης αποφασίστηκε η είσπραξη των συνδρομών των
υπόλοιπων μελών (1 ευρώ το μήνα) για τα έτη 2018-2019-2020, με κατάθεση στον σχετικό
λογαριασμό της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη με email.
Θέμα 2ον:
Έγινε ενημέρωση για το τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο προσεχές διάστημα με τη νέα
απόπειρα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες μηχανικούς με την υλοποίηση της κυβερνητικής
εξαγγελίας για «Μητρώο Ιδιωτών Επιβλεπόντων», το οποίο θα αναιρέσει και τα τελευταία
ψήγματα Τεχνικής Υπηρεσίας και αρμοδιότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών του

Δημοσίου, θα ενισχύσει τη διαπλοκή των ιδιωτών με το Δημόσιο και θα αποβεί σε βάρος του
Δημοσίου συμφέροντος.
Α) Ψηφίστηκε πρόσφατα ο Ν. 4735/20, ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, όπου στο Άρθρο 43 Υπηρεσίες
Δόμησης (ΥΔΟΜ) το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 97Α Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)
1. Από την 1.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε
κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήμους
όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε επίπεδο
Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη
στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134).
2. α. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον
από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο
χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από
αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο
αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες
Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε
κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου
εδαφίου.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, αν δεν πληρούνται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου
δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ θα ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και
διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄
87) είτε ακόμη με αναθέσεις σε συμβούλους ή σε συνεργάτες ιδιώτες μηχανικούς και την
υπογραφή Διοικητικών Πράξεων έκδοσης αδειών από τους Δημάρχους με ό,τι σημαίνει αυτό.
Πλήρης απαξίωση των μηχανικών του δημοσίου που έχουν τις υποχρεώσεις για την
υπεράσπιση του Δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του περιβάλλοντος.
Β) Στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης των νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
των δύο Δήμων (Ανατολικής & Δυτικής), όπως απαιτείται από το νόμο της διάσπασης του
ΕΝΙΑΊΟΥ Δήμου Σάμου, έχουμε:
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει ήδη προχωρήσει σε κατάρτιση και ψήφιση του νέου Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ).
Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, έχουμε καθυστέρηση σε σχέση με τα προβλεπόμενα και
αποφασίστηκε να αποσταλεί εκ νέου επιστολή στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, με την οποία θα
ζητείται να λάβει υπόψη στην κατάρτιση του ΟΕΥ τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτούμενες
θέσεις όλων των ειδικοτήτων μηχανικών και βέβαια του συνόλου όλων των απαιτούμενων
θέσεων και ειδικοτήτων προσωπικού για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
Δήμου. Επί πλέον να συμπεριλάβει τις δεσμευτικές αποφάσεις του ΣΤΕ για την αναγκαιότητα
τήρησης του προβαδίσματος των διπλωματούχων μηχανικών στις θέσεις ευθύνης των
οργανικών μονάδων του ΟΕΥ (στη σειρά κατάληψης θέσης ευθύνης μεταξύ μηχανικών των
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ να περιλαμβάνει τη λέξη «ΠΕ και ελλείψει ΤΕ» και όχι το «ΠΕ ή ΤΕ» έτσι
ώστε να υπάρχει διακριτό προβάδισμα των διπλωματούχων ΠΕ μηχανικών έναντι των ΤΕ
μηχανικών.

Θέμα 3ον :
Τον Ιούλιο αποστείλαμε έγγραφο στο Δήμο Ανατολικής Σάμου (επισυνάπτοντας επιστολές
μηχανικών μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ προς της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου), με το οποίο ζητούσαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την βαθμολογική
προώθηση που προβλέπεται για συναδέλφους μηχανικούς, με την αναγνώριση των 7 χρόνων
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και την αναγνώριση των Integrated Master των ενιαίων
σπουδών των Πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας και δεν έγινε καμία ενέργεια από την
Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου, παρόλο που εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες έγιναν από τη Διοίκηση του Δήμου αλλαγές στις τοποθετήσεις
υπαλλήλων τόσο σε Τμήματα όσο και σε θέσεις ευθύνης, χωρίς να υπάρχουν τεκμηριωμένες
αξιολογήσεις και μάλιστα σε σύντομο διάστημα από τις τοποθετήσεις που έγιναν πριν ένα
χρόνο και χωρίς να έχει ψηφιστεί ο νέος ΕΟΥ. Υπάρχει περίπτωση όπου συνάδελφος μηχανικός
που προΐστατο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να υποβαθμίζεται και να
αντικαθίσταται από υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ χωρίς καμιά τεκμηρίωση αξιολογικής κρίσης και
κατά παράβαση της απόφασης του ΣΤΕ και της χρηστής Διοίκησης.
Για τα παραπάνω θέματα αποφασίστηκε να αποσταλεί στο Δήμο Ανατολικής Σάμου επιστολή
διαμαρτυρίας και να ζητείται η αποκατάσταση της νομιμότητας.
Μετά το πέρας της συζήτησης έληξε η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έχει.
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