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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Μετά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 24/4/15 ανακοινώνονται και διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές που έγιναν σε θέσεις 

προϊσταμένων Οργανικών μονάδων στην Π.Ε. Ευβοίας, το θέμα τέθηκε προς συζήτηση 

από τον κ. Αλ. Βράκα στις 30/3/2015 και εισήχθη στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης του ∆.Σ. την Παρασκευή 3/4/2015, σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας και το Καταστατικό της Ένωσης. Εντούτοις, λόγω απουσίας του κ. Αλ. 

Βράκα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, το ∆.Σ. αποφάσισε για λόγους δεοντολογίας 

την αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος για την επόμενη συνεδρίασή 

του, ώστε να παρευρίσκεται και το μέλος της ένωσης που έθεσε το ζήτημα και να 

δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Πριν όμως τη σύγκληση της επόμενης συνεδρίασης, απεστάλη στο ∆.Σ. 

ενυπογράφως στις 8/4/2015 η παραίτηση του κ. Αλ. Βράκα από τη θέση του 

Αντιπροέδρου και μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, η οποία έλαβε το 

υπ’ αριθ. 8/2015 πρωτόκολλο.  

Ακολούθως, το ∆.Σ. προέβη στις προβλεπόμενες ενέργειες βάσει του 

Καταστατικού στη συνεδρίαση που έγινε στις 24/4/15, εξέλεξε ως νέο Αντιπρόεδρο της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ τον κ. Ιωάννη Κυριάκη, Αρχ. Μηχ/κο του ∆ήμου Χαλκιδέων και 

επισημαίνει τα εξής: 

1. Κάθε διαφορετική άποψη και προσέγγιση οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης 

είναι επιθυμητή στα πλαίσια διεξαγωγής ενός εποικοδομητικού διαλόγου. 

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε, ότι η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ αποτελεί συλλογικό 

όργανο και λειτουργεί βάσει κανόνων και δημοκρατικών διαδικασιών, που 

ρητώς αναφέρονται στο Καταστατικό της και πρέπει να σέβονται όλα τα 
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μέλη της, την τήρηση των οποίων είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε 

ως ∆ιοικητικό Συμβούλιο και Όργανο ∆ιοίκησης της Ένωσης. 

2. Σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε Υπηρεσίες της Π.Ε. 

Ευβοίας, που έγιναν μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων Οργανικών 

μονάδων της Π.Σ.Ε.:  

Πάγια θέση της Ένωσης είναι η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων να γίνεται κατόπιν διενέργειας κρίσεων από τα αρμόδια συμβούλια 

και όργανα, όπως κάθε φορά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με βάση 

τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, η 

οποία άλλωστε έχει ήδη διατυπωθεί και κατατεθεί στις συναντήσεις που είχε 

το ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ με τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και το ∆ήμαρχο 

Χαλκιδέων, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.  

Ως εκ τούτου, προκειμένου να καλυφθεί το υπάρχον νομικό κενό το τρέχον 

διάστημα, σχετικά με τη συγκρότηση των αρμόδιων συμβουλίων και 

οργάνων αξιολόγησης, πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν οι 

απαραίτητες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών 

και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Το ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Αλ. Βαγγελάκος Πρόεδρος 

Ι. Κυριάκης Αντιπρόεδρος 

Γ. Μαυρομματάκης Γεν. Γραμματέας 

Β. Χαρέμη 

Λ. Αρδίτζογλου 

Α. Γεωργίου 

 

 

 

 


