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ΘΕΜΑ: Κατάθεση προσφυγών: 1. στην Περιφέρεια Κρήτης κατά  του 

εσωτερικού οργανισµού λειτουργίας του ∆ήµου Ηρακλείου και 2. στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του   οργανισµού της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.  

 
Ψηφίστηκε στις 28 Ιουλίου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου, 

κατά πλειοψηφία, ο νέος εσωτερικός οργανισµός λειτουργίας όπου, µετά από την 

παρέµβαση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης ,του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των συλλόγων 

των µηχανικών, τροποποιήθηκε ο οργανισµός που είχε κατατεθεί σε προηγούµενη 

συνεδρίαση  και προβλέπονται τώρα προϊστάµενοι Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης εκτός από τη θέση του Προϊσταµένου ∆/νσης στη ∆/νση 

Τεχνικών Έργων και στη ∆/νση της Πολεοδοµίας και σε τρία από τα Τµήµατα της 

∆/νσης Πολεοδοµίας, των Οικοδοµικών Αδειών, των Πολεοδοµικών Μελετών και 

των Τοπογραφικών Εφαρµογών. Στη κρίσιµη ∆/νση των Τεχνικών Έργων δεν 

προβλέπεται προϊστάµενος µόνο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης σε κανένα τµήµα.  

Αν και είχαµε ζητήσει να συµµετέχουµε στη διαµόρφωση του οργανισµού, δε 

µας δόθηκε αντίγραφο για να λάβουµε γνώση και να καταθέσουµε απόψεις. Παρόλα 

αυτά παραβρεθήκαµε στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναπτύξαµε 

τις απόψεις µας, καταθέτοντας και τη νοµοθεσία για τα δικαιώµατά µας. Επίσης στα 

πλαίσια της αναβάθµισης και όχι της συρρίκνωσης των ∆ηµόσιων Τεχνικών 

Υπηρεσιών δεν υιοθετήθηκε η πρότασή µας να γίνει ∆ιεύθυνση το Γραφείο Παλιάς 

Πόλης και να αναβαθµιστεί ο ρόλος του. 

Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης αντιδρώντας άµεσα σε αυτή την 

προσπάθεια της ∆ηµοτικής Αρχής να εξισώσει τους διπλωµατούχους 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε αποφοίτους τεχνολογικής και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  κατέθεσε προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 150 του Ν. 3463/06 

Περιφέρειας Κρήτης κατά  της απόφασης µε αρ.πρωτ.603/28-07-08, Πρακτικό 

15/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ/ΤΑΚ , το ΓΕΩΤΕΕ 

και το Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

 Παράλληλα, θα καταθέσουµε αυτές τις µέρες προσφυγή στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας κατά  της απόφασης µε αρ. 43/2008, Πρακτικό 4/31-03-2008 του 

Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ηρακλείου, για την τροποποίηση του εσωτερικού 

οργανισµού λειτουργίας της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ηρακλείου σε συνεργασία µε την 

Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 



Επίσης, αποστέλλουµε στα Υπηρεσιακά Συµβούλια τη µε αρ. πρωτ. 48255/08 

εγκύκλιο 36 του Υπουργείου Εσωτερικών που µεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταµένου 

υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωµοδοτήσει το 

Συµβούλιο της Επικρατείας, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισµούς η 

πλήρωση θέσης προϊσταµένου από υπαλλήλους περισσοτέρων κατηγοριών, 

προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων 

κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθµιση που εισάγεται στον ΚΚ∆ΚΥ, 

κατηγορίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από 

υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.», ζητώντας την εφαρµογή της κατά τη διαδικασία 

της κρίσης των προϊσταµένων οργανικών µονάδων. 

 

Παρακαλούµε τους συναδέλφους να µας αποστείλουν τη διεύθυνση του 

υπηρεσιακού συµβουλίου στο οποίο υπάγονται (εκτός από της Περιφέρειας και των 

Νοµαρχιακών Αυτ/σεων Ηρακλείου και Λασιθίου).  

 

Συνάδελφοι, το τελευταίο διάστηµα είµαστε µάρτυρες µιας 

οργανωµένης επίθεσης προς τους διπλωµατούχους µηχανικούς από 

συγκεκριµένο χώρο , όπως αυτή εκφράστηκε και µε την ψήφιση των 

οργανισµών λειτουργίας της Νοµ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου και του ∆ήµου 

Ηρακλείου, σε πλήρη αντιστοιχία µε την αντιλαϊκή πολιτική της 

κυβέρνησης (ΤΣΜΕ∆Ε, Παιδεία κ.α. ) και για το λόγο αυτό καλούµε τα 

µέλη µας καθώς και το σύνολο των µηχανικών να δώσουν τις κατάλληλες 

απαντήσεις σε όλους µε τη δράση τους και  πλαισιώνοντας µαζικότερα 

την  ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης και όλα τα συλλογικά τους όργανα. 

 
Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης θα αντιδράσει µε οποιοδήποτε 

τρόπο σε προσπάθειες υποβάθµισης του ρόλου του µηχανικού από όπου και 

αν προέρχονται. 

  

Καλούνται τα µέλη της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης να 

ενηµερώνουν άµεσα το ∆.Σ. για όποια προσπάθεια υποβάθµισης   του ρόλου 

του µηχανικού υποπέσει στην αντιλήψή τους.  

 

 

                                               Για το ∆.Σ. 

 

         Η Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραµµατέας 
 

 
Ειρήνη Βρέντζου                              Νίκος Ορφανός 
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