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Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
                         
Κοινο̟οίηση :  
 
 
 

1) Γραφείο Περιφερειάρχη 
 

2) Πρόεδρο και µέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 
 

3) Σύλλογο Υ̟αλλήλων Περ. Νοτίου Αιγαίου 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων 
(ΣΥΝΑΝΚ)  

 

 
 
 

                                                            
Θέµα :  Κατάθεση α̟όψεων ε̟ί της ̟ροτεινόµενης  τρο̟ο̟οίησης του 

ΟΕΥ  
 
Σχετικά  : Το µε α.̟. 32123/3631/17-3-2016 έγγραφο σας 
 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 241 του Ν.3852/2010 συµβάλουµε στο µέτρο ̟ου µας 
αναλογεί, στον σχεδιασµό της αξιο̟οίησης του ανθρώ̟ινου δυναµικού 
έχοντας υ̟όψη τις ̟ροτάσεις των εργαζοµένων. 

Ο υφιστάµενος νέος οργανισµός εγκρίθηκε  µε την 175/2013 α̟όφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου,  ε̟ικαιρο̟οιήθηκε µε την 130/2014 α̟όφαση 

του Π.Σ. και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-08-2015, µετά α̟ό ̟λήρη 
µελέτη οργάνωσης των υ̟ηρεσιών, για την κατάρτιση της ο̟οίας 
ελήφθησαν υ̟όψη, ιδίως, οι ασκούµενες αρµοδιότητες, οι διαθέσιµοι ̟όροι, η έκταση, ο 
̟ληθυσµός και οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της ̟εριφέρειας» και 
ε̟οµένως ελήφθησαν υ̟όψη όλες οι ̟αράµετροι ̟ου καθορίζουν τη σωστή 
λειτουργία της ̟εριφέρειας σε σηµαντικό βάθος χρόνου 

∆εν έχει δοκιµασθεί αρκετά για να εξαχθούν ασφαλή συµ̟εράσµατα αφού 
µόλις 7 µήνες έχουν  ̟εράσει α̟ό τη δηµοσίευση και εφαρµογή του. 

Προϋ̟οθέτει ̟αρέλευση τουλάχιστον διετίας για να εντο̟ισθούν τυχόν 
αδυναµίες και ̟αραλείψεις για να ακολουθήσουν  βελτιωτικές ̟ροτάσεις και  
δοµικές αλλαγές. 

Η αληθής ε̟ίκληση της υ̟οστελέχωσης δεν ̟ρέ̟ει ε̟’ ουδενί να µετεξελιχθεί  
σε ̟ροσχηµατικό εργαλείο συστηµατικών φωτογραφικών αλλαγών, 
τρο̟ο̟οιήσεων, ανάδειξης κατηγοριών σε θέσεις ̟ροϊσταµένων και 
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διευθυντών, φωτογραφικών διατάξεων α̟οκλεισµού, και σαφέστατα δεν 
νοµιµο̟οιεί τη διαµόρφωση ενός οργανισµού σύµφωνα µε την κάθε συγκυρία  

Α̟ό την έκθεση α̟οτύ̟ωσης του  ανθρώ̟ινου δυναµικού και των 
υ̟ηρεσιακών δοµών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ̟ου εκ̟όνησε ο 
σύλλογός µας και α̟οτέλεσε τη µοναδική µελέτη ̟ου συνόδευσε την α̟όφαση 
του ̟εριφερειακού συµβουλίου της τρο̟ο̟οίησης του οργανισµού, δεν 
̟ροκύ̟τει ανάγκη µεταβολής των ̟ροσόντων ορισµού ̟ροϊσταµένων αφού 
µ̟ορούν να καλυφθούν όλες οι θέσεις α̟ό το υφιστάµενο ̟ροσοντούχο 
στελεχιακό δυναµικό. 

Ό̟ως άλλωστε γνωρίζεται α̟ό ̟αρελθούσα σχετική αλληλογραφία, ̟άγια 
θέση του συλλόγου µας είναι οι ̟ροϊστάµενοι διεύθυνσης να ̟ροέρχονται 

α̟ό την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και α̟ό κλάδο συναφή µε το αντικείµενο της 

∆ιεύθυνσης. Οι ̟ροϊστάµενοι τµηµάτων α̟ό τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ και εν 

ελλείψει ∆Ε α̟ό κλάδους σχετικούς µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

Σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5 του άρθρου 84 του Υ̟αλληλικού Κώδικα 
(ν.3528/2007), βασικά κριτήρια για τον ̟ροσδιορισµό των κλάδων των 
ο̟οίων οι υ̟άλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων ̟ροϊσταµένων 
είναι η ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, υ̟ό την έννοια ότι τη θέση ̟ροϊσταµένου καταλαµβάνει 
υ̟άλληλος ̟ου ανήκει σε κλάδο του ο̟οίου η ειδικότητα είναι αντίστοιχη ή 
συναφής µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης µονάδας.  

 

Η αρ. 74785/29-12-2010 εγκύκλιος του Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε θέµα 
«Οργανισµοί Περιφερειών Ν.3852/2010(Α’ 87)» µεταξύ άλλων αναφέρει ότι η 
συνάφεια του αντικειµένου α̟οτέλεσε το γνώµονα και στον καθορισµό των 
κλάδων α̟ό τους ο̟οίους ε̟ιλέγονται ̟ροϊστάµενοι οργανικών µονάδων, 
ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στα σχετικά άρθρα των Οργανισµών των Περιφερειών. 
 
Στις στοχευµένες µεταβολές ̟ου ̟ροτάσσονται για τη µεταβολή των 
̟ροσόντων ορισµού ̟ροϊσταµένων σε Τµήµατα και ∆ιευθύνσεις εντο̟ίζουµε 
ε̟ιµέρους ̟αραλείψεις µη συνάφειας κλάδου και αντικειµένου της οργανικής 
µονάδας µε α̟οτέλεσµα να ε̟ιτρέ̟ει και τώρα και στο µέλλον την 
το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων χωρίς κριτήριο, (ο̟οιοσδή̟οτε κλάδος κάθε 
κατηγορίας, α̟ό ΠΕ έως ∆Ε, σε ο̟οιαδή̟οτε υ̟ηρεσία) µε άµεσο κίνδυνο την 
εµ̟λοκή υ̟ηρεσιών και εργαζοµένων  αφενός σε δικανικούς αγώνες και 
αφετέρου σε αναίτια ̟ιθανά ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα, ό̟ως  ̟ροέκυψαν στο 
̟ρόσφατο ̟αρελθόν. 

Συγκεκριµένα ε̟ί των ̟ροτάσεων σας: 
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Εισήγηση υ̟ηρεσίας Προτάσεις - παρατηρήσεις  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 

Α) Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, ̟αράγραφος 1, εδάφιο δ (αφορά τη 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης…… 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση 

 

Β) Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, ̟αράγραφος 3, εδάφιο δ (αφορά τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τµήµα 
Προµηθειών ̟ροΐσταται υ̟άλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και/ή 
Οικονοµικού, ΠΕ Μηχανικών ∆ιοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανά̟τυξης, ή ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού, ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ 
Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ∆Ε ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων, ∆Ε Πληροφορικής.» 
 

Για λόγους αντιστοίχισης µεταξύ των ΠΕ ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων 
(̟ου διέ̟ει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισµό της Περιφέρειας, ό̟ως 
αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε) ̟ροτείνεται ανάλογη τρο̟ο̟οίηση και για τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου ήτοι  
 

Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, ̟αράγραφος 4, εδάφιο δ (αφορά τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τµήµα 
Προµηθειών ̟ροΐσταται υ̟άλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και/ή 
Οικονοµικού, ΠΕ Μηχανικών ∆ιοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανά̟τυξης, ή ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού, ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ 
Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ∆Ε ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων, ∆Ε Πληροφορικής.» 
 
 

 

Η στελέχωση των αρμοδιοτήτων Οικονομικού - Προμηθειών 

επειδή μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να είναι ΠΕ ή ΤΕ 

Μηχανικών  γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη δουλειά, ο ισχύων 

ΟΕΥ είναι απόλυτα σωστός σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Μπορείτε να φαντασθείτε το ΑΣΕΠ να προκηρύσσει θέσεις 
Οικονομικού με αποδεκτούς τίτλους σπουδών ΠΕ ή ΤΕ 

Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Κτηνιάτρων, Κοινωνικών Λειτουργών 

κλπ;   

 

Αφού λοιπόν δεν είναι επιτρεπτή η πρόσληψη ή μετάταξη 

υπαλλήλου ΠΕ ΤΕ Μηχανικών σε θέση Οικονομικού, δεν είναι 
δυνατόν να προΐσταται αφού άλλωστε δεν έχει ούτε καν τα 

τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Κατά συνέπεια 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση 
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Γ) Στο άρθρο 51, στοιχείο ∆, ̟αράγραφος 1, εδάφιο γ (αφορά τη 
∆ιεύθυνση Ανά̟τυξης ∆ωδεκανήσου) η εξής αλλαγή : «γ. Στο Τµήµα 
Ε̟αγγέλµατος ̟ροΐσταται υ̟άλληλος του κλάδου……. 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση 

 

∆) Στο άρθρο 51, στοιχείο ∆, ̟αράγραφος 3, εδάφιο β (αφορά στη 
∆/νση Τουρισµού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Α̟ασχόλησης ∆ωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τµήµα 
Αθλητισµού και Πολιτισµού ̟ροΐσταται υ̟άλληλος όλων των κλάδων 
και των ειδικοτήτων» 
 

Για λόγους αντιστοίχισης µεταξύ των ΠΕ ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων 
(̟ου διέ̟ει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισµό της Περιφέρειας, ό̟ως 
αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε) ̟ροτείνεται ανάλογη τρο̟ο̟οίηση και για τη 
∆ιεύθυνση Ανά̟τυξης Κυκλάδων ήτοι 
 

Στο άρθρο 51, στοιχείο ∆, ̟αράγραφος 4, εδάφιο β (αφορά τη 
∆ιεύθυνση Τουρισµού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Α̟ασχόλησης Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τµήµα 
Αθλητισµού και Πολιτισµού ̟ροΐσταται υ̟άλληλος όλων τω κλάδων 
και των ειδικοτήτων». 
 

 

Πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις 
Ν.3839/2010, Ν.4275/2012, η αρ. 74785/29-12-2010 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και η αρ. αρ. 267/21-12-2010 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 

οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι οποίες  ρητά 

ορίζουν ότι οι προϊστάμενοι τμημάτων προέρχονται από τις 
κατηγορίες ΠΕ ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ από κλάδους σχετικούς με 
το αντικείμενο του Τμήματος. 
 

Ως εκ τούτου να απαλειφθεί «…προΐσταται υπάλληλος 

όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων» και να 

αντικατασταθεί «…προΐσταται υπάλληλος όλων των 

κλάδων και των ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ 

Διοικητικού, Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων» 

 

Ε) …. στην ̟αράγραφο 3α των άρθρων 31 και 32, ̟εριλαµβάνεται 
µεταξύ των άλλων αρµοδιοτήτων  ̟ου εκχωρούνται στο  Τµήµα 
Υ̟ηρεσιών και Ε̟αγγελµάτων Υγείας….. 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση 

 

ΣΤ) Στο άρθρο 40 ̟αρ. 1 εδάφιο η αναφέρεται ότι  αρµοδιότητα της 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας ……… 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση 
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Ε̟ίσης συµ̟ληρωµατικά ̟ροτείνουµε τα εξής : 

1) Ο Ν.3013/2002 «Αναβάθµιση ̟ολιτικής ̟ροστασίας….» άρθρο 11 & 12 
είναι ̟ασιφανές ότι αναφερόταν ̟εριοριστικά στη στελέχωση των 
νεοσύστατων οργανικών µονάδων α̟ό συγκεκριµένους κλάδους κατά 
την ̟ρώτη εφαρµογή του νόµου. Έχουν ̟λέον εφαρµογή οι νεότερες 
διατάξεις Ν 3839/2010 «Σύστηµα ε̟ιλογής ̟ροϊσταµένων οργανικών 
µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια…» και ο Ν 
4275/2014 «….Ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων…..»                                                           

Ε̟οµένως το  άρθρο 51, στοιχείο Ζ ̟αράγραφος 3 χρήζει 
τρο̟ο̟οίησης ως εξής : 

• Στην αυτοτελή ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, στα Τµήµατα 
Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων (έδρα) και ∆ωδεκανήσου και 
στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας λοι̟ών Περιφερειακών 
Ενοτήτων ̟ροϊσταται υ̟άλληλος ΠΕ, ΤΕ τεχνικού κλάδου όλων 
των ειδικοτήτων.  

2) Στο άρθρο 38  στοιχείο 1 ̟αράγραφος δ, να αναφερθεί ρητά :  

• Η νοµική εκ̟ροσώ̟ηση των υ̟αλλήλων σε θέµατα κατά την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Αναφορικά µε το χρόνο και τρό̟ο κοινο̟οίησης της εισήγησης για την 
τρο̟ο̟οίηση του οργανισµού, τέθηκαν ασφυκτικά ̟εριορισµένα  ̟εριθώρια 
διαβούλευσης  αφού στον ΣΥΠΝΑΠΕ∆ το ̟ρώτο σχέδιο εισήγησης στάλθηκε 
στις 17/3 και το τελευταίο (? ….οριστικό ?) στις 22/3, ̟λέον του γεγονότος ότι 
α̟ό το ̟εριεχόµενο της εισήγησης δεν ̟ροκύ̟τουν εξαιρετικά ε̟είγοντες 
λόγοι ̟ου να δικαιολογούν το εσ̟ευσµένο της διαδικασίας. 

Ο σύλλογος µας στις 15/3 διεξήγαγε τις ̟ροβλε̟όµενες αρχαιρεσίες και η 
συγκρότηση σε σώµα ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 22/3 και ως εκ τούτου γίνεται 
αντιλη̟τό ότι ήταν αδύνατο να ενηµερώσουµε έγκαιρα τα µέλη µας. 

Τέλος δηλώνουµε ότι ισχύουν οι ̟ροαναφερθείσες θέσεις µας ως ̟ρος τις 
̟ροτεινόµενες αλλαγές και ε̟ειδή θεωρούµε ότι κάθε α̟οσ̟ασµατική 
διευθέτηση ζητηµάτων οργάνωσης υ̟ηρεσιών ̟ιθανόν να ε̟ιφέρει το 
αντίθετο α̟ό το ε̟ιδιωκόµενο α̟οτέλεσµα, ζητάµε σε ε̟όµενη συνεδρίαση να 
γίνει συνολική συζήτηση για τον ΟΕΥ. 

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Αντώνιος Γκίκας 
Πρόεδρος 

 
Βασίλειος Γιαννούρης 

Γενικός Γραµµατέας 

 


