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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Συνάδελφοι, 

στις 5-11-2009 πραγµατοποιήθηκε, σε θετικό και εποικοδοµητικό κλίµα, 
προγραµµατισµένη συνάντηση εκπροσώπων του ∆.Σ. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
και της ∆.Ε. του Τµήµατος της Νοµαρχίας Αθηνών µε τον Νοµάρχη Αθηνών κ. 
Ιωάννη Σγουρό. 

Αναφερθήκαµε στα προβλήµατα των µηχανικών Π.Ε. που εργάζονται στη 
Νοµαρχία Αθηνών: 

• Στην έλλειψη προσωπικού (Τεχνικού και διοικητικού) και στη µη 
στελέχωση όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών (∆/νση Πολεοδοµιών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλον κλπ) µε τις ανάλογες, ανά ∆/νση, ειδικότητες. 

• Στον Οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας (χωρίς κατανοµή του 
προσωπικού ανά ∆/νση και Τµήµα όπως ο νόµος 2503/07 ορίζει) και 
στην τοποθέτηση των προϊσταµένων (προβάδισµα µηχανικών ΠΕ) 
σύµφωνα και µε την ειδικότητά τους. 

• Στις µεταθέσεις που έγιναν χωρίς αίτηση (παραθέσαµε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα) και στη µη εξέταση αιτήσεων συναδέλφων για 
µετάθεση κοντά στο τόπο κατοικίας τους. 

• Στις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις συναδέλφων, στον κίνδυνο 
λαθών κατά την εργασία τους λόγω φόρτου εργασίας και 
πολυνοµοθεσίας (π.χ. στις πολεοδοµικές υπηρεσίες). Στην µη 
εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισµό της Νοµαρχίας Αθηνών για 
τη νοµική κάλυψη (έγγραφο ∆.Ε. τµήµατος 5/1-6-2007) σύµφωνα µε το 
ΦΕΚ 634Β/3-5-07. 

• Στη µη καταβολή οδοιπορικών – εξόδων κίνησης σε όλους τους 
τεχνικούς υπαλλήλους. 

• Στη λειτουργία των πολεοδοµικών υπηρεσιών κατά την θερινή 
περίοδο (σύµφωνα µε τις θέσεις τις ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και του ΤΕΕ). 

• Στην απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής περί καθορισµού ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
ηµέρες των υπαλλήλων των ελεγκτικών υπηρεσιών της Νοµαρχίας 
Αθηνών (ΦΕΚ 664Β/09) και στη θέση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (µόνο για 
σοβαρές – έκτακτες ανάγκες – σεισµοί, πληµµύρες). 



Επισηµάνθηκε το γεγονός η ∆ιοίκηση (Πολιτική και ∆ιοικητική) της 
Νοµαρχίας Αθηνών δεν απαντούν στα έγγραφα της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και της ∆.Ε. 
του Τµήµατος Νοµαρχίας Αθηνών. 

Ο Νοµάρχης Αθηνών αναφέρθηκε στα προβλήµατα που βρήκε και 
αντιµετώπισε κατά την θητεία του και στη δική του συµβολή για λύση τους 
(κτιριακό, οργανισµός και κρίσεις προϊσταµένων κλπ)· στην έλλειψη 
προσωπικού και στις ενέργειες του προς την Κεντρική ∆ιοίκηση· την θέση του 
για πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και ότι αναγκαστικά χρησιµοποιεί 
συµβασιούχους· για τις µεταθέσεις (που τις ονόµασε, σύµφωνα µε πάγια θέση 
του, µετακινήσεις) και που έγιναν για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών 
και σε συνεννόηση µε τους ∆/ντές· στην κατανοµή του προσωπικού 
(αναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία για τις πολεοδοµικές υπηρεσίες) και 
στην µείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων· για την 
χορήγηση των υπερωριών· για τη κυοφορούµενη νέα διοικητική διάρθρωση 
των υπηρεσιών των Υπουργείων – Περιφερειών – ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ (χωρίς να 
είχε κοινοποιηθεί κανένα σχέδιο) κλπ. 

Υποσχέθηκε να µας χορηγήσει τα στοιχεία (που ζητήθηκαν µε το 3/14-
9-09 έγγραφο της ∆.Ε. του Τµήµατος) που δεν άπτονται ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων καθώς και όσα ανέφερε (κατανοµή προσωπικού ανά 
∆/ντή Πολεοδοµίας κλπ) στη διάρκεια της συνάντησης. Επίσης ότι θα εξετάσει 
τα αιτήµατά µας και εξέφρασε την βούλησή του να συζητήσει πάλι µε τα 
συνδικαλιστικά µας όργανα.   
 
 

Για το ∆.Σ.  
της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

   Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραµµατέας  
 
 
 
Απόστολος Καρασαββίδης             Ασπασία Κατσίκα 
   Πολιτικός Μηχανικός           Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


