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 : 2241360631 
Fax : 2241044421 
Email : sypnaped@gmail.com 

 Ρόδος 09-2-2016 
 
Αρ. �ρωτ. 3 
 

Προς : 
 

 
 

1) κ. Κουρουµ�λή Παναγιώτη                               
Υ�ουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης                                                      
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 

                         
Κοινο�οίηση :  
 

 

 

1) Γενική ∆ιεύθυνση Το�ικής Αυτοδιοίκησης – 
∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 

 

2) κ. Γ. Χατζηµάρκο                                            
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  

 

3) κ.κ. Αντι�εριφερειάρχες Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

 

4) Πρόεδρο και µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου 

 

5) Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

 

6) Όλους τους υ�αλλήλους της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου των Π.Ε. ∆ωδεκανήσου 

 

7) Σύλλογο Υ�αλλήλων Περ. Νοτίου Αιγαίου 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων 
(ΣΥΝΑΝΚ)  

 

8) Οµοσ�ονδία Συλλόγων Υ�αλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) 

 

 

                                                            
Θέµα :  Νοµοθετική πρόβλεψη για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του 

άρθρου 14 του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και στους 

εργαζόµενους σε ΟΤΑ Β’ Βαθµού – Αναλογική νοµοθετική ρύθµιση 

και για την κατηγορία αυτών των εργαζοµένων.  

 

 
Αξιότιµε κύριε Υ�ουργέ,  
 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Μέτρα 
για την ε�ιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
�ροβλέ�εται ότι «συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µειωµένου 
ωραρίου των εργαζοµένων σε ΟΤΑ Α’ βαθµού και νοµικών �ροσώ�ων δηµοσίου 
δικαίου αυτών, µ�ορούν να τρο�ο�οιούνται µε αύξηση του ωραρίου εργασίας τους µέχρι 



Σελίδα 2 από 4 

 
Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
Τηλ. 2241360550 – 2241360631 – Fax : 2241044421 – Email : sypnaped@gmail.com 

και το ανώτατο όριο της �λήρους α�ασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, µε 
αντίστοιχη αύξηση των �άσης φύσεως α�οδοχών τους».   
   
Είναι �ροφανές ότι η εισαγόµενη µε την �αράγραφο 1 του άρθρου 14 
ρύθµιση, α�οσκο�εί στη βέλτιστη αξιο�οίηση του ήδη υ�ηρετούντος στους 
ΟΤΑ �ροσω�ικού, καθώς α�οτελεί αδιαµφισβήτητο δεδοµένο, ότι λόγω των 
αδικιών και στρεβλώσεων �ου δηµιουργήθηκαν είτε κατά την αρχική 
�ρόσληψη είτε κατά τη δικαστική αναγνώριση και τη µετατρο�ή των 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, σήµερα 
υφίστανται εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου µεν, αλλά µε 
ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγµή οι ανάγκες των 
ΟΤΑ και των νοµικών αυτών �ροσώ�ων σε αντίστοιχες κατηγορίες και 
κλάδους δεν καλύ�τονται, µε α�οτέλεσµα αυτοί να καταφεύγουν στην 
�ρόσληψη έκτακτου �ροσω�ικού, µε �ολύ �ερισσότερες ώρες εργασίας α�ό 
το �ροσω�ικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Ε�οµένως µε την 
�ροτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νοµικά αυτών 
�ρόσω�α δηµοσίου δικαίου να �ροχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των εν 
λόγω εργαζοµένων, µέχρι και το όριο του �λήρους ωραρίου για την οικεία 
κατηγορία και κλάδο εργαζοµένων. 
   
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υ�ηρετούν συνολικά οκτώ (8) υ�άλληλοι, 
α�ό τους ο�οίους ε�τά (7) εργάζονται µε συµβάσεις αορίστου χρόνου 
µειωµένης α�ασχόλησης α�οκλειστικά στην ΠΕ Ρόδου και ένας (1) στην ΠΕ 
Καλύµνου. Τα ονοµατε�ώνυµα και τα καθήκοντα των εργαζοµένων αυτών 
αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της �αρούσας ε�ιστολής.  
 
Όλοι οι �ροαναφερόµενοι εργαζόµενοι α�ασχολούνταν ήδη κατά την αρχική 
τους �ρόσληψη σε αντικείµενα α�ασχόλησης, καλύ�τοντας �άγιες και 
διαρκείς ανάγκες της υ�ηρεσίας τους και ε�οµένως εµ�ί�τουν στο �εδίο 
εφαρµογής της διάταξης της �αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ως άνω 
σχεδίου νόµου, έχοντας µετατρα�εί οι συµβάσεις εργασίας τους σε αορίστου 
χρόνου µε ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίας α�ασχόλησης.  
 
Θεωρούµε ότι εφαρµόζοντας τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της 
χρηστής διοίκησης, η �αράγραφος 1 του άρθρου 14 του ως άνω σχεδίου 
νόµου, θα �ρέ�ει να µην εξειδικεύεται στους εργαζόµενους µε σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου µειωµένης α�ασχόλησης στους ΟΤΑ Α’ βαθµού 
και τα νοµικά αυτών �ρόσω�α δηµοσίου δικαίου, αλλά να �εριλαµβάνει και 
�ρόβλεψη και για τους εργαζόµενους µε το ίδιο καθεστώς α�ασχόλησης στους 
ΟΤΑ Β’ βαθµού. Και στις δύο �ερι�τώσεις αφορά εργαζόµενους µε το ίδιο 
καθεστώς α�ασχόλησης, ήτοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
µειωµένης α�ασχόλησης, οι ο�οίοι α�ασχολούνται στην ίδια κατηγορία και 
κλάδο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.  
 
Ε�ίσης σας ε�ισηµαίνουµε ότι το δηµοσιονοµικό κόστος α�ό την �ρόβλεψη 
αυτή είναι ελάχιστο, λόγω του γεγονότοτος ότι οι 8 �ροαναφερόµενοι 
εργαζόµενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι ο�οίοι υ�άγονται στους 
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ΟΤΑ Β’ βαθµού είναι η µοναδική �ερί�τωση σε όλη τη χώρα εργαζοµένων µε 
το συγκεκριµένο καθεστώς α�ασχόλησης. 
 
Με τον τρό�ο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
να �ροχωρήσει σε αύξηση του ωραρίου των εν λόγω εργαζοµένων, µέχρι και 
το όριο του �λήρους ωραρίου για την οικεία κατηγορία και κλάδο 
εργαζοµένων, �ροκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εν λόγω υ�ηρεσίας.  
 
Ε�οµένως και σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σας �αρακαλούµε ό�ως �ροβείτε 
στην διόρθωση της �αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ως άνω σχεδίου νόµου, 
έτσι ώστε να έχει εφαρµογή τόσο σε υ�αλλήλους των ΟΤΑ Α’ βαθµού όσο και 
σε υ�αλλήλους των ΟΤΑ Β΄βαθµού. 
 
Σας ευχαριστούµε εκ των �ροτέρων και είµαστε στη διάθεσή σας για 
ο�οιαδή�οτεδιευκρύνηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Εργαζόµενοι α�ασχολούµενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου µειωµένης α�ασχόλησης. 
 
1) Χατζηνικήτας Γεώργιος : Εργάζεται στο Τµήµα Εµ�ορίου �αρέχοντας 
διοικητική υ�οστήριξη  (διαχείριση και διεκ�εραίωση εγγράφων, �ροστίµων 
κλ�), είναι χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης 
�ράξεων, είναι χρήστης του ηλεκτρονικού �ρωτοκόλλου (τακτική και 
εµ�ιστευτική αλληλογραφία), είναι χρήστης της εφαρµογής του Γενικού 
Εµ�ορικού Μητρώου). 
 
2) Παρδακά Σταµατία :  Εργάζεται στο Τµήµα Υ�ηρεσιών και Ε�αγγελµάτων 
Υγείας ασκώντας τα καθήκοντα �ου �εριγράφονται στον Οργανισµό της 
Περιφέρειας και είναι  χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα 
ανάρτησης �ράξεων. 
 
3) Κύρη Ειρήνη : Εργάζεται στο Τµήµα Γραµµατειακής Υ�οστήριξης της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας �αρέχοντας 
γραµµατειακή υ�οστήριξη  (διαχείριση και διεκ�εραίωση εγγράφων), είναι 
χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων, είναι 
χρήστης του ηλεκτρονικού �ρωτοκόλλου (τακτική και εµ�ιστευτική 
αλληλογραφία). 
 
4) ∆ιακοδηµητρίου-Τάσσου Μαρούλλη : Εργάζεται στο Τµήµα 
Γραµµατειακής Υ�οστήριξης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας �αρέχοντας γραµµατειακή υ�οστήριξη  (διαχείριση και 
διεκ�εραίωση εγγράφων), είναι χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε 
δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων, είναι χρήστης του ηλεκτρονικού �ρωτοκόλλου 
(τακτική και εµ�ιστευτική αλληλογραφία). 
 
5) Κιούρδης Χρήστος : Εργάζεται στο Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου ασκώντας τα καθήκοντα 
�ου �εριγράφονται στον Οργανισµό της Περιφέρειας, είναι υ�εύθυνος για 
την �ληρωµή όλων έργων, είναι χρήστης του �ρογράµµατος της λογιστικής 
διαχείρισης, είναι  χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα 
ανάρτησης �ράξεων. 
 
6) Πετσαλάκη Αικατερίνη : Εργάζεται ως καθαρίστρια στα Γραφεία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ ∆ιοικητήριο. 
 
7) Πακάκη Ανδριάνα: Εργάζεται ως καθαρίστρια στα Γραφεία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ ∆/νση Μεταφορών & Ε�ικοινωνιών. 
 
8) Λάµ�ου Αικατερίνη: Εργάζεται ως καθαρίστρια στο Ε�αρχείο Καλύµνου. 
 


