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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη
Θέμα: “Στον αέρα” οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, στα όρια της αντοχής τους οι εργαζόμενοι
Εντείνονται και πολλαπλασιάζονται τα χρόνια άλυτα προβλήματα στις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων,
με την καθημερινή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να διεξάγεται μετ’ εμποδίων και τους εργαζομένους σε αυτές
να έχουν υπερβεί τα όρια της αντοχής τους.
Η Κυβέρνηση έχει προβεί σε αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις, αδυνατώντας να επιλύσει την
καθομολογούμενη δυσλειτουργία τους. Πρακτικά, αρκείται απλώς σε διαρκείς παρατάσεις του υφιστάμενου
πλαισίου, παρά τις κάθε φορά πομπώδεις δηλώσεις. Ενδεικτικό των ουτοπικών και αναποτελεσματικών
κυβερνητικών χειρισμών, είναι η διαρκής τροποποίηση του αρ.97Α του ν.3852/2010, με το αρ.376 του ν.4700/2020,
το αρ.10 του ν.4674/2020, το αρ.43 του ν.4735/2020, το αρ.73 του ν.4745/2020, το αρ.96 του ν.4842/2021 και το
αρ.108 του ν.4876/2021.
Παράλληλα, το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο αρ.31 του ν.4495/2017, ως έχει τροποποιηθεί με το
αρ.31 του ν.4759/2020, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.
Η τελευταία μάλιστα παράταση, που δόθηκε με τον ανωτέρω ν.4842/2021, έχει λήξει από την 28η/2/22, με
αυτοδιοικητικούς έκτοτε να αναρωτιούνται για το εάν αυτή τη στιγμή η άσκηση των αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΟΜ
βρίσκεται “στον αέρα”.
Την ίδια στιγμή, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. έχουν κηρύξει απεργία–αποχή
από την 14η έως την 24η Μαρτίου, καθώς και Πανελλαδική Στάση Εργασίας την 23η Μαρτίου. Θέτουν σειρά
αιτημάτων για τη στελέχωση και λειτουργία των Δημοτικών ΥΔΟΜ, αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα τα καθημερινά
κωλύματα.
Παράλληλα, παρά τις χρόνιες εξαγγελίες για τις σχετικές μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους, η Προκήρυξη
13Κ/2021 του ΑΣΕΠ εκδόθηκε τελικά στις 31/12/2021 με τις Αιτήσεις να λήγουν στις 10/2/2022. Ως γνωστόν, ο
Υπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευτεί ενώπιον των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων στο Τακτικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ στις 14/10/2021 ότι 555 και 636 μόνιμοι διορισμοί στους ΟΤΑ «μέχρι το Μάρτιο θα έχουν κάτσει».
Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:
1) Ποια είναι σήμερα η λεπτομερής κατάσταση στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων: αριθμός Υπαλλήλων,
ειδικότητες και καθεστώς εργασίας, αριθμός Δήμων που διαθέτουν και δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ, νομικό
πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων μετά την 28η/2/2022;
2) Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την αναβάθμιση της λειτουργίας των ΥΔΟΜ και με ποιο
χρονοδιάγραμμα;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ως προς τα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι στις
κινητοποιήσεις 14-24 Μαρτίου;
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