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   Αρ. Πρωτ.: 43 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο συνάντησε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που 

απασχολούν τα μέλη του συλλόγου μας και τα οποία εργάζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η υποστελέχωση στις υπηρεσίες της Περιφέρειας,  οι 

εκτός έδρας μετακινήσεις των συναδέλφων στα νησιά, η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας- 

Νησιωτικότητα, ο Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (προβάδισμα, ειδικότητες, 

αρμοδιότητες), η νομική κάλυψη – υποστήριξη Μηχανικών σε τεχνικά θέματα. 

  

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου ενημέρωσε τον κ. Περιφερειάρχη: 

· για την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη δυσκολία παραγωγής έργου από τους 

συναδέλφους.  

· ότι οι εκτός έδρας μετακινήσεις στα νησιά για αυτοψίες και επιβλέψεις έργων έχει μεγάλο 

κόστος και δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους συναδέλφους Μηχανικούς. Η 

καταβολή των χρημάτων για τις μετακινήσεις των συναδέλφων γίνεται μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα και απαιτεί κατάθεση πολλών δικαιολογητικών από μέρους τους.  

Επίσης επισημάνθηκε η δυσκολία μετακίνησης συναδέλφων σε νησιά εκτός της εμβέλειας 

της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. 

· ότι θα πρέπει να επισημανθεί σε όλους τους θεσμούς – Κυβέρνηση, Υπουργεία, Ενώσεις 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης , η ιδιαιτερότητα και η νησιωτικότητα της περιοχής.  

· για τις απόψεις της σχετικά με τον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας και επισημάνθηκε ότι θα πρέπει 

να τηρηθεί το προβάδισμα των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις 

πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. 

· για την ανάγκη νομικής υποστήριξης των συναδέλφων για τεχνικά θέματα που 

αντιμετωπίζουν, καθώς και για νομική εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις. 
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Ο κ. Περιφερειάρχης έδειξε ενημερωμένος για τα ανωτέρω προβλήματα και μας γνώρισε ότι : 

·  έχει ζητήσει επίσημα την πρόσληψη 70 Μηχανικών για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και μας διαβεβαίωσε ότι είναι διατεθειμένος να αντιδράσει σε περίπτωση που 

δεν υλοποιηθεί το αίτημά του για στελέχωση των υπηρεσιών. 

·  έχει καταθέσει πρόταση στην Κυβέρνηση για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας 

μετακινήσεων των συναδέλφων Μηχανικών, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι (με χρέωση της 

Περιφέρειας μέσω πιστωτικής κάρτας).  

·    είναι θετικός στην αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας με βάσει την κείμενη 

νομοθεσία, σεβόμενος τις πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων και έχει σκοπό να 

συγκροτήσει προσεχώς σχετική Επιτροπή. 

· σκοπεύει να προβεί στην πρόσληψη νομικών συμβούλων στην Περιφέρεια, ένας εκ των 

οποίων θα αναλάβει τα θέματα των Μηχανικών. 

 

Μετά την ανωτέρω συζήτηση η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση με 

τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου δήλωσε ότι είναι στη διάθεση 

αυτού για συνεργασία με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας.  

 

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Μίκα Μιχαλάκη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 Η Γενική Γραμματέας 
 
 
 

Αναστασία Παπαδοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός 

 


