
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 12                                                                       Ηράκλειο 31-8-22 
       

     Προς: 

1. Δήμο Ηρακλειου protokolo@heraklion.gr 

 Γραφείο Δημάρχου, mayor@heraklion.gr 

 Γραφείο Γεν. Γραμμ. ggrammateas@heraklion.gr 

 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού katsarakis-k@heraklion.gr 

 Νομικό τμήμα bibaem@heraklion.gr 

2. Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Α’ βαθμού ΠΕ 

Ηρακλείου, yphresiako@heraklion.gr 

3. Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

 
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που 

εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα στην Ανατολική Κρήτη, με συνδικαλιστικό αλλά και 

επιστημονικό χαρακτήρα. Με το παρόν απευθυνόμαστε σε σας, γιατί ενημερωθήκαμε για την 

τεράστια ταλαιπωρία που υφίσταται τα τελευταία δύο χρόνια συνάδελφος μηχανικός του 

Δήμου Ηρακλείου. Ενώ έχει καταφύγει σε αλλεπάλληλες προσφυγές κατά αποφάσεων του 

Δήμου Ηρακλείου για περικοπή μισθού λόγω απουσίας στο ξεκίνημα της πανδημίας, ενώ είχε 

αιτηθεί ειδική άδεια ευπαθών ομάδων, για λόγους πολύ επιβαρυμένης υγείας. 

Διαβάζοντας το ιστορικό της υπόθεσης, διαπιστώσαμε ότι από την πλευρά του Δήμου 

δεν εφαρμόζεται το «πνεύμα» του νόμου, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια  της πανδημίας 

covid-19 είναι η διασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων και των πολιτών και ο περιορισμός 

μεταδοτικότητας της νόσου, μέσα σε ένα πολύ δυσμενές για όλους υγειονομικό περιβάλλον. Η 

πανδημία ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο παγκοσμίως  υπό το βάρος του οποίου λύγισαν 

όλες οι υποδομές υγείας με καθημερινό φαινόμενο τους θανάτους συνανθρώπων μας. 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 
 

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Πρεβελάκη & Γρεβενών (κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ), T.Κ. 71202, Ηράκλειο 
 2813404547,   6972891021                emdydas.ak@gmail.com 
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Μέσα σε αυτήν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα φόβου και ανασφάλειας, το 

συγκεκριμένο μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, για λόγους προστασίας της πολύ 

επιβαρυμένης υγείας, αιτήθηκε ειδική άδεια ευπαθών ομάδων. Η απάντηση του 

Δήμου Ηρακλείου ήταν να πάρει απόφαση για περικοπή μισθού περίπου ενός μήνα!!! 

Πιο συγκεκριμένα, η Ιατρός του Δήμου Ηράκλειου με mail στις 17-3-20 απέστειλε 

οδηγίες προφύλαξης από τον κορωνοϊό, όπου αναφέρει ότι τα άτομα  τα μεγαλύτερα των 60 

ετών εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και πρέπει να περιοριστούν από τον εργασιακό 

τους χώρο, καταλήγοντας στο ρητό του Ιπποκράτη «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το 

θεραπεύειν». Στη συνέχεια, η ίδια γιατρός χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω οδηγίες 

της καθώς και όλες τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο 

υπηρεσιακό στέλεχος δε δικαιούται ειδική άδεια παρά την ηλικία και τα προβλήματα υγείας, 

οπότε ο Δήμος Ηρακλείου προέβη σε περικοπή μισθού σε δυο δόσεις μέχρι τώρα . 

Εφόσον ο Δήμος Ηρακλειου έδειξε τη διάθεση να τηρηθεί το «γράμμα» του νόμου 

διερωτόμαστε γιατί δεν το έπραξε συνολικά, καλώντας ως οφείλει σε κάθε υπάλληλο  

προηγουμένως να εκφράσει απόψεις, όπως επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και οι άγραφοι 

κανόνες καλής συνεργασίας, αλληλεγγύης και σεβασμού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέλος της 

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί στα επαγγελματικά 

καθήκοντα, όπως φαίνεται από έγγραφο της Υπηρεσίας όπου βεβαιώνεται ότι το διάστημα 

της άδειας όποτε ζητήθηκε παρείχε εξ αποστάσεως εργασία.  

Εύλογα ερωτήματα δημιουργούνται αναφορικά με το γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν 

έλαβε υπόψη όλες τις σχετικές Εγκύκλιους ΥΠΕΣ για την εξέταση της άδειας ως 

αναρρωτικής βάσει της Ιατρικής Γνωμάτευσης «για τους έχοντες ισάξιας βαρύτητας 

προβλήματα υγείας» με τα αναφερόμενα στα σχετικά ΦΕΚ.  Επισημαίνεται δε ότι κατά την 

έναρξη των εμβολιασμών κλήθηκε να εμβολιαστεί σε πρώτη προτεραιότητα με την ομάδα Α 

– πολύ υψηλού κίνδυνου με υποκείμενα νοσήματα. 

Τέλος ενώ η υπ’ αριθ. 145/29-11-21 Απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

υπαλλήλων Α’ βαθμού ΠΕ Ηρακλείου ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 38577/05-05-21 

Απόφαση των περικοπών, ο Δήμος Ηρακλειου επανέρχεται στην περικοπή με νέα απόφαση 

(19190/04-03-22).  

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας ενός υπηρεσιακού στελέχους 

παραπέμπει σε προγενέστερες σκοτεινές περιόδους και δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα 

στην παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση στην παραγωγή έργου από ένα δημόσιο φορέα για 

το καλό του κοινωνικού συνόλου. Oι μηχανικοί του δημοσίου συνεισφέρουν διαχρονικά στην 

αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, αποτελώντας τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και 
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παραγωγής δημοσίων έργων, και θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως πολύτιμοι 

συνεργάτες όχι με στείρο αυταρχισμό. 

 Καλούμε το Δήμο Ηρακλείου να αποσύρει άμεσα την υπ’ αρ.. 19190/04-03-22 

Απόφαση και να συμμορφωθεί ως οφείλει με την υπ’ αρ. 145/29-11-21 

Απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Α’ βαθμού ΠΕ Ηρακλείου. 

 Σε περίπτωση που δεν το πράξει, καλούμε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

υπαλλήλων Α’ βαθμού ΠΕ Ηρακλείου για άλλη μια φορά να σταθεί στο ύψος 

των περιστάσεων κάνοντας δεκτή την υπ’ αρ. 39/18-3-22 προσφυγή και 

ακυρώνοντας την υπ’ αρ. 19190/04-03-22 Απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. 

Ως ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του μέλους μας και 

επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματός του. 

 

 

                                                                 Για το Δ.Σ. 

 

 


