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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Την Παρασκευή 31/10/14 στα γραφεία της Π.Ε. Ευβοίας, έγινε συνάντηση του 

Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιάννη. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα του κλάδου που απασχολούν τους 

διπλωματούχους μηχανικούς, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι της Π.Ε. Ευβοίας και κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της 

οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

Αναλυτικότερα, η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

 Εξέφρασε την αντίθεσή της για το νέο σύστημα αξιολόγησης των 

υπαλλήλων, το οποίο έχει ως στόχο την «κατάταξή» τους σε κατηγορίες, (όπου το 

15% του συνόλου των υπαλλήλων πρέπει να βαθμολογηθεί υποχρεωτικά ως 

«ανεπαρκές», το οποίο μελλοντικά πιθανώς να οδηγήσει σε απολύσεις) και όχι την 

αξιολόγησή τους βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής 

ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση με τα  καθήκοντα και το αντικείμενο 

εργασίας τους. 

 Σημείωσε τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η αυστηροποίηση και 

διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους (με το 

Ν.4093/12), καταργώντας το τεκμήριο της αθωότητας (με την παραπομπή και μόνο του 

υπαλλήλου, δύναται αυτός να τεθεί σε αργία) και δημιουργώντας αδικίες και καθεστώς 

εκφοβισμού κυρίως στις τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες.  

 Υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης και συνέχισης της λειτουργίας της 

Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Ευβοίας (με την έγκριση του τελευταίου οργανισμού 

του Υπ. Οικ/κών υποβαθμίζεται και μετατρέπεται σε αυτοτελές γραφείο που υπάγεται 

στην Περ. Δ/νση Δημ. Περιουσίας Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα), 
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καθώς και του Γραφείου ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ στη Χαλκίδα για την εξυπηρέτηση των 

μηχανικών του Ν. Ευβοίας. 

 Επισήμανε ότι οι Υπηρεσίες της Εύβοιας, λόγω της αποδεδειγμένης εμπειρίας και 

του επαρκούς δυναμικού υψηλής επιστημονικής στάθμης που διαθέτουν, δύναται να 

αναλάβουν την επίβλεψη μελετών και την εκτέλεση όλων των έργων που 

υλοποιούνται στο Νομό Ευβοίας από την Περιφέρεια και άλλους φορείς. 

 Ανέφερε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί στις 

υπηρεσίες τους (καθυστέρηση σε ορισμένες περιπτώσεις στην καταβολή των 

αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, κλπ). 

 Κατέθεσε προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και λειτουργίας 

των Υπηρεσιών (συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των μηχανικών σε θέματα Νέων 

Τεχνολογιών και Τεχνικής Νομοθεσίας, αξιοποίηση των στελεχών – μηχανικών βάσει της 

ειδικότητας και του αναγνωρισμένου από την Πολιτεία ρόλου τους, ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ Δ/νσης Ανάπτυξης και Αναπτυξιακής Ευβοίας για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας στο νομό, με ενδυνάμωση της πληροφόρησης και της 

δημοσιοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων, αναβάθμιση των υλικοτεχνικών 

υποδομών, διαπίστευση του εργαστηρίου της Δ.Τ.Ε., κλπ). 

 

 


