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ΘΕΜΑ: Στελέχωση ΥΔΟΜ Μεσολογγίου.

 
Κύριε Δήμαρχε,   

ο σύλλογός μας εκπροσωπεί ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο τους 

διπλωματούχους μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού του Νομού 

Αιτωλ/νίας. 

Όπως γνωρίζετε, πολύ πρόσφατα ο Δήμος σας, ως έδρα της οικείας περιφερειακής 

ενότητας και σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4555/18 και ισχύει, αποφάσισε να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας 

και στο Δήμο Ξηρομέρου, ως προς τις αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης. Ωστόσο, όπως ήδη 

έχετε ενημερωθεί από την ΥΔΟΜ Μεσολογγίου, η υφιστάμενη στελέχωσή της δεν επαρκεί για 

την ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων, ενώ επίκεινται αποχωρήσεις προσωπικού, είτε λόγω 

κινητικότητας, μετατάξεων κλπ είτε λόγω συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία, με ορατό τελικά 

τον κίνδυνο της πλημμελούς ή και πλήρους αδυναμίας άσκησής τους.  

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει προς εσάς όμοιο αίτημα διοικητικής υποστήριξης 

σε θέματα ΥΔΟΜ και από το Δήμο Αμφιλοχίας (εξαιτίας της υποστελέχωσης της αντίστοιχης 

Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας). 

ΠΡΟΣ:  

Δήμαρχο 
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου 
 κ. Κων/νο Λύρο 
  Μεσολόγγι 
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Με δεδομένη την κρισιμότητα της εν λόγω Υπηρεσίας, τόσο για την έκδοση οικοδομικών 

αδειών όσο και σε θέματα επικίνδυνων οικοδομών, στη χωρική επικράτεια των Δήμων Ι.Π. 

Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Ακτίου-Βόνιτσας, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια για την επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου, τόσο με τεχνικό/επιστημονικό όσο και με διοικητικό  προσωπικό.  

Με δεδομένη την αμέριστη συμπαράστασή μας προς την κατεύθυνση επίλυσης του 

ζητήματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 


