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Αθήνα, 9-2-2022 

Αρ. Πρωτ.: 8709    
Προς:   1. Δήμαρχο Δήμου Πειραιά,                   

κ. Ιωάννη Μώραλη   

 2. Γενικό Γραμματέα  Δήμου Πειραιά,                     

                 κ. Β. Ταταρόπουλο  

            3.  Αντιδήμαρχο  Υπηρεσίας Δόμησης       

και ΛΤΕ,  κ. Δ. Αράπη   

  

  Κοιν.:       ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

        

Θέμα : Αίτημα συνάντησης με Δήμαρχο Πειραιά για θέματα που απασχολούν τους 

Μηχανικούς του Δήμου. 

Κύριε Δήμαρχε 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία 

απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου Πειραιά. Ο Δήμος σας είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους της χώρας με τεράστιο όγκο υποθέσεων τόσο στην Υπηρεσία 

Δόμησης, όσο και στις Τεχνικές του Υπηρεσίες. Ειδικότερα η ΥΔΟΜ του Δήμου έχει τεράστιο 

χωρικό εύρος το οποίο καλύπτει 9 ολόκληρους Δήμους, ηπειρωτικούς αλλά και νησιωτικούς 

(Αίγινα – Ύδρα – Κύθηρα - Αγκίστρι). 

Δυστυχώς όμως η συνεχιζόμενη υποστελέχωση έχει φέρει τη λειτουργία των 

Τεχνικών Διευθύνσεων σε οριακή κατάσταση λειτουργίας. Όπως μας ενημέρωσαν οι 

συνάδελφοι μας στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου υπηρετούν περίπου 20 μηχανικοί, 

αριθμός που αντιστοιχεί σε έναν μεσαίο Δήμο και όχι σε έναν από τους 

μεγαλύτερους. Υπάρχουν Τμήματα με μεγάλα προβλήματα όπως το Τοπογραφικό, το 

Τμήμα Κατασκευών, αλλά και άλλα Τμήματα στις υπόλοιπες Διευθύνσεις των τεχνικών 

Υπηρεσιών με αναθέσεις παράλληλων καθηκόντων και τεράστιο όγκο εργασιών (πάνω από 

700 οικοδομικές άδειες με βεβαίωση όρων δόμησης σε δύο χρόνια,  άνω των 300 
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υποθέσεων χαρακτηρισμού επικινδύνων οικοδομών μόνο εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Πειραιά, άνω των 5.000 εισερχόμενες υποθέσεις ετησίως) οι οποίες βαίνουν 

αυξανόμενες, μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα κλπ. 

Επιπρόσθετα υπάρχει πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο καταλογισμού ποινικών και  

πειθαρχικών ποινών λόγω καθυστέρησης διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων της Υπηρεσίας 

χωρίς υπαιτιότητα των Υπαλλήλων και ταυτόχρονα μεγάλη επίπτωση στο δικαίωμα του 

πολίτη σε ένα υγιές φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο δικαίωμα της αναφοράς 

στις αρχές, δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα. 

Για την υλοποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, την προστασία του 

Δημοσίου συμφέροντος, την εξυπηρέτηση των πολιτών του, των συναδέλφων ελευθέρων 

επαγγελματιών μηχανικών, εργοληπτών και άλλων φορέων, θεωρούμε ότι επείγει η 

στελέχωση των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με επιστημονικό προσωπικό, μέσα και 

εξοπλισμό.  

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας, ώστε να διερευνήσουμε από κοινού 

τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα από την Πολιτεία προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δήμο σας, κάτι που φυσικά 

υπολογίζουμε ότι και εσείς επιθυμείτε.  Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 
 


