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                                                                Προς:  τον Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης                                                             

Διοίκησης Αιγαίου 

  Κοιν: Δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης 

            Δήμαρχο Μυκόνου 

             

 

 

Κύριε Συντονιστή  

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί όπως γνωρίζετε, το συνδικαλιστικό φορέα των 

Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που 

εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται 

στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να αναφερθούμε στην με αριθμ. 

69200/2017 Απόφαση σας, με την οποία παρέχεται Διοικητική Υποστήριξη από το 

Δήμο Σύρου - Ερμούπολης στο Δήμου Μυκόνου, για την άσκηση των πολεοδομικών 

αρμοδιοτήτων του.  

Η ικανοποίηση του υπ΄αρθμ. 7266/4-8-2017  αιτήματος του Δήμου Μυκόνου  

προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την παροχή Διοικητικής Υποστήριξης 

από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, θεωρούμε ότι δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη 

λύση και πιθανόν να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που 

προσδοκά να επιλυθούν διότι δεν λαμβάνει υπ΄όψιν ότι: 

• οι αποφάσεις 142/2017 και 303/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου  

διαπιστώνουν και επισημαίνουν την αδυναμία της Δ/νσης Πολεοδομίας του 

Δήμου Σύρου -Ερμούπολης για διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου 

• στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης υπηρετούν σήμερα  

7 μηχανικοί και πλέον της Σύρου και Γυάρου παρέχεται διοικητική υποστήριξη 

(Ν.3852/2010) στα νησιά Κέα, Μακρόνησο και Κύθνο. 

• Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης είναι πλέον 

υποστελεχομένη, αφού στο παρελθόν διέθετε στην δύναμή της 13 

Μηχανικούς, το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα συχνά απασχολείται και σε 

παράλληλα καθήκοντα, ενώ είναι αδύνατον να επωμιστεί νέα αντικείμενα και 

αρμοδιότητες χωρίς αυτό  να αποβεί σε βάρος της Υπηρεσίας και της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

• Οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας απαιτούν δυσανάλογα μεγάλο 

χρόνο μετακίνησης και η ανάληψη των πολεοδομικών καθηκόντων του Δήμου 

Μυκόνου με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει, θα 

δημιουργήσει  απροσδιόριστο πρόβλημα καθυστέρησης στην έκδοση νέων 

αδειών, στον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π. αλλά και γενική 

δυσλειτουργία της Υπηρεσίας στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της.    

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να τροποποιήσετε την ως άνω απόφαση και 

να προχωρήσετε άμεσα τις διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων προς την Υπηρεσία 



Δόμησης του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με το αρθ. 32 του Ν. 4483/2017, κάνοντας 

χρήση της δυνατότητας παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.  νησιωτικών 

περιοχών, ως την μόνη οριστική, ενδεδειγμένη και συμφέρουσα λύση και για τους 

δύο Δήμους.  

 

 

 

 

 

                                                    

                                                    Για το Δ.Σ.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00),  

e-mail: info@pomitedy.gr 

Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Φίλιππο Κυριάκο, τηλέφωνο: 6942247404,  

e-mail: kiriakosfil@yahoo.gr  

 

 
 


