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3. ΣΕΕ/ΣΑΚ 

 

ΘΕΜΑ:  ςνέπειερ ζηοςρ Διπλ. Μησανικούρ ηος Δήμος Αγ. Νικολάος από ηην 

εθαπμογή ηηρ «αςηοδίκαιηρ απγίαρ» ηος Ν.4093/2012. 

 

Κύπιε Δήμαπσε, 

 

 Η απζηεξνπνίεζε θαη δηεύξπλζε ηνπ πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ πνπ ζεζκνζεηήζεθε 

κε ην Ν. 4093/12 δεκηνπξγεί ζνβαξέο θαη απνιύησο άδηθεο βιάβεο, ζε κεγάιν αξηζκό 

ζπλαδέιθσλ καο Δηπι. Μεραληθώλ, πνπ εξγάδνληαη ζε Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ ηνπ 

Δεκνζίνπ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο ιόγσ ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

 Καη’ αξράο ζέινπκε λα μεθαζαξίζνπκε σο Έλσζε πνπ θαιύπηεη ηνπο Δηπι. 

Μεραληθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζε Τπεξεζίεο ησλ Ννκώλ Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ όηη, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο καο ε θάιπςε πεξηπηώζεσλ ππαιιήισλ 

πνπ πηζηνπνηεκέλα έρνπλ εκπιαθεί ζε θαηαζηάζεηο δηαθζνξάο θαη ζπλαιιαγήο κε 

νηθνλνκηθά ή άιια ηδηνηειή νθέιε, πεξηπηώζεηο πνπ θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα. 

 Είλαη γλσζηό θαη απνδεθηό, όηη νη Δηπι. Μεραληθνί εμαηηίαο ηεο θύζεο ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, καδηθά θαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα βξίζθνληαη παξαπεκπόκελνη ή 

κελπόκελνη από εκπιεθόκελνπο κε ηηο Δεκόζηεο ππεξεζίεο πνιίηεο, όπσο επίζεο 

είλαη ζηαηηζηηθά απνδείμηκν όηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απηέο νη 

ππνζέζεηο θαηαιήγνπλ ηειηθά ζηελ αζώσζή ηνπο, αλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε πνιιώλ 

εηώλ, αθνύ δπζηπρώο νη πνηληθέο δηαδηθαζίεο δηαξθνύλ πνιιά ρξόληα. 

 Ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε θάπνηνπο από ηνπο θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ ζηνπο 

νπνίνπο νη Δηπι. Μεραληθνί εκπιέθνληαη κε δηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο όπσο 
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πξναλαθέξακε, όρη γηαηί ρξεώλνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθήο έθλνκεο πξάμεηο, αιιά 

εμαηηίαο αζαθεηώλ ηεο εθαξκνδόκελεο λνκνζεζίαο, ζνβαξόηαησλ ειιείςεσλ ζε 

πξνζσπηθό, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πόξνπο θαη ζε αβάζηκεο θαη αλαιεζείο 

θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ ζαλ θίλεηξν ηδηνηειή ζπκθέξνληα ησλ πνιηηώλ. 

 1. Οη πνιενδνκίεο, όπνπ ε πνιπλνκία, νη αζάθεηεο, θαζώο θαη ηα κεγάια 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ αλαθύπηνπλ εμαηηίαο ησλ κεγάισλ αμηώλ γεο, ησλ 

απζαηξεζηώλ ζηε δόκεζε θιπ. θαηαιήγνπλ ζπρλόηαηα ζε παξαπνκπέο ζηε 

δηθαηνζύλε Δηπι. Μεραληθώλ πνπ εθάξκνζαλ ηελ λνκνζεζία  θαη πεξηθξνύξεζαλ ην 

Δεκόζην ζπκθέξνλ. 

 2. Οη Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Δήκσλ κε αξκνδηόηεηεο εθηόο ησλ άιισλ ηε 

ζπληήξεζε νδηθνύ δηθηύνπ, ζρνιηθώλ θηηξίσλ, παηδηθώλ ραξώλ θιπ. ζπλέπεηα   

αλεπαξθεηώλ  ζε πξνζσπηθό, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πόξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ζπληήξεζε, νη Δηπι. Μεραληθνί απνηεινύλ ηα εμηιαζηήξηα ζύκαηα. 

 Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνύζαλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζνβαξέο πεξηπέηεηεο δηθαζηηθέο ή πεηζαξρηθέο ζηνπο Δηπι. 

Μεραληθνύο, με ηην εθαπμογή όμωρ ηων διαηάξεων ηος Ν.4093/12 έπσεηαι και η 

αςηοδίκαιη απγία λα επηθέξεη ηελ "ραξηζηηθή βνιή" ζε Δηπι. Μεραληθνύο πνπ 

ππεξεηνύλ ζε Δεκόζηεο Τπεξεζίεο, ανηιζηπέθονηαρ ακόμα και ηην θεμελιώδη 

βάζη ηος ζςζηήμαηορ δικαιοζύνηρ πος θεωπεί ηον καηηγοπούμενο αθώο μέσπι 

να αποδεισθεί ηελεζίδικα η ενοσή ηος. 

 

Κύπιε Δήμαπσε, 

 

 Μεηά ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο καο, γεληθά γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε 

εθαξκνγή ηεο επίκαρεο δηάηαμεο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο από 7/7/2014 απνζηνιήο ζε 

εκάο ηεο θαηαγγειίαο ησλ Μεραληθώλ ηνπ Δήκνπ Αγ. Νηθνιάνπ, εμεηδηθεύνπκε ζηελ 

πεξίπησζε δύν ζπλαδέιθσλ - κειώλ καο πνπ ππεξεηνύλ ζην Δήκν Αγ. Νηθνιάνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

α) ηελ θα Αλδξηνπνύινπ Επγελεία, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Έθδνζεο Οηθνδνκηθώλ 

Αδεηώλ & ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη 

β) ηνλ θ. Φαξζάξε Νηθόιαν, Πξντζηάκελν Σκήκαηνο Αλάζεζεο Μειεηώλ, 

νη νπνίνη δηέπξαμαλ ην  "αδίθεκα" λα εθαξκόζνπλ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη 

βξίζθνληαη όκεξνη θαη δησθόκελνη., απόξξνηα δηέλεμεο, δύν ηδησηώλ ζρεηηθά κε 

αδεηνδόηεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Όκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα ηεο ππόζεζεο, ηα νπνία δηεξεπλήζακε ελδειερώο, ε θαηαγγειία ηεο 

κελύηξηαο - δεκόηηζζάο ζαο είλαη εληειώο αβάζηκε. 

 πλεπώο ιόγσ ησλ αζηήξηθησλ θαηαγγειηώλ νη ελ ιόγσ ππάιιεινη δελ ζα 

πξέπεη λα ηεζνύλ ζε απηνδίθαηε αξγία, νύηε λα παξαπεκθζνύλ ζην πεηζαξρηθό θαη λα 

κελ αζθεζεί θακία πεηζαξρηθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο. 

 ε άιιε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηελ (από 27/12/2013) ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 

/οικ. 34813 εγκύκλιο ηος Τπ. Διοικ. Μεηαπ., ν ζεζκόο ηεο αξγίαο εμνπιίδεηαη κε 

επειημία, πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζηα αξκόδηα όξγαλα, εθηηκώληαο ην 

ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο, λα επαλαθέξνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ή λα κεηαθηλνύλ 

εζσηεξηθά ηνπο ππαιιήινπο πνπ επαλέξρνληαη (εμαηξνύληαη νη πνηληθώο  δησθόκελνη 

θαη νη ηηκσξεζέληεο κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παύζεο), αθόκε θαη πξηλ αξζνύλ νη 

ηππηθνί ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή ηεο αξγίαο, όηαλ θξηζεί αηηηνινγεκέλα, όηη 



ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, δελ είλαη εμ αληηθεηκέλνπ αλαγθαία  ε ζπλέρηζε ηεο 

παξακνλήο ηνπ ππαιιήινπ εθηόο ππεξεζίαο.  

 Εθηηκνύκε όηη, αμηνινγώληαο όια ηα παξαπάλσ ζα απνθαζίζεηε κε πλεύκα 

δηθαίνπ, κε ελδίδνληαο ζε κηα άθξηηε άζθεζε ησλ πεηζαξρηθώλ θαζεθόλησλ ζαο, πνπ 

ζα θαηαιήμεη ζε θαηάθσξα άδηθεο απνθάζεηο θαη ηαπηόρξνλα ζα νδεγήζεη πξννπηηθά 

ζηελ απνςίισζε ησλ Τπεξεζηώλ από ζηειερηαθό δπλακηθό πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

εξγάδεηαη θαη λα πξνζθέξεη, ππό ην θξάηνο ηνπ θόβνπ, ησλ απεηιώλ θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε 

απαηηεζεί.  

 
      Γηα ην Δ.. 

 
 

 

 


