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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ερμούπολη  17-3-2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ     Αριθ.πρωτ.   ΔΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

        
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η υπ’ αρ. 49947/22-7-205 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) ορίζει στο άρθρο 51 τους κλάδους 
και τις ειδικότητες των προϊσταμένων των διοικητικών μονάδων της ΠΝΑ σε 
επίπεδο Διεύθυνσης και Τμήματος. Οι εκεί προβλεπόμενες ρυθμίσεις 
ανταποκρίνονται σε δεδομένα ικανής αριθμητικής στελέχωσης της ΠΝΑ και 
συνεπώς έχει ληφθεί μέριμνα για την αντιστοίχιση, ως προς τη συνάφεια, 
μεταξύ των ειδικοτήτων του αντικειμένου εργασίας των διοικητικών μονάδων 
και των ειδικοτήτων των υπαλλήλων της Περιφέρειας.  
 
Η πασίδηλη υποστελέχωση της ΠΝΑ όμως καθιστά πολύ δύσκολη – και σε 
ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη – την πλήρη και επαρκή στελέχωση των 
διοικητικών μονάδων της Περιφέρειας, με βάση τον κλάδο και την ειδικότητα 
των υπηρετούντων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα τη χρήση της κατ’ εξαίρεση 
προβλεπόμενης δυνατότητας τοποθέτησης υπαλλήλων σε θέσεις που δεν 
αντιστοιχούν στις ειδικότητες τους, είτε άμεσα, είτε μέσω της άσκησης 
παράλληλων καθηκόντων. Αυτή η δυνατότητα, ακριβώς λόγω του εξαιρετικού 
χαρακτήρα της, έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και δεν μπορεί να αποτελεί 
την πάγια λύση ες αεί. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αλλαγή του 
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση των κατ’ εξαίρεση 
δυνατοτήτων τοποθέτησης δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών και δημιουργεί και συνθήκες ανασφάλειας δικαίου και 
αδικίας για τους εκεί υπηρετούντες υπαλλήλους. 
 
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται 
 
Α) Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 1, εδάφιο δ (αφορά τη Διεύθυνση 
Διοίκησης Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται 
υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής» 
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Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (που 
διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση 
Διοίκησης Δωδεκανήσου ήτοι : 
 
Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 2, εδάφιο γ (αφορά τη Διεύθυνση 
Διοίκησης Δωδεκα*νήσου) η εξής αλλαγή: «γ. Στο Τμήμα Γραμματείας 
προΐσταται υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν 
ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής» 
 
Β) Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 3, εδάφιο δ (αφορά τη Διεύθυνση 
Οικονομικού Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τμήμα Προμηθειών 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής.» 
 
Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (που 
διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση 
Οικονομικού Δωδεκανήσου ήτοι  
 
Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 4, εδάφιο δ (αφορά τη Διεύθυνση 
Οικονομικού Δωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τμήμα Προμηθειών 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής.» 
 
Γ)Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 1, εδάφιο γ (αφορά τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Δωδεκανήσου) η εξής αλλαγή : «γ. Στο Τμήμα Επαγγέλματος 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων, ΠΕ 
Χημικών ή ΤΕ Μηχανολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Πληροφορικής». 
 
 Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (που 
διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Κυκλάδων  ήτοι : 
 
Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 2, εδάφιο γ (αφορά τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Κυκλάδων) η εξής αλλαγή : «γ. Στο Τμήμα Επαγγέλματος 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων, ΠΕ 
Χημικών ή ΤΕ Μηχανολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Πληροφορικής». 
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Δ) Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 3, εδάφιο β (αφορά στη Δ/νση 
Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 
Δωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού 
προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων» 
 
Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (που 
διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Κυκλάδων ήτοι 
 
Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 4, εδάφιο β (αφορά τη Διεύθυνση 
Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 
Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού 
προΐσταται υπάλληλος όλων τω κλάδων και των ειδικοτήτων». 
 
 
Ε)Στην  τελευταία τροποποίηση του οργανισμού  της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1666/B/΄10-8-2015  και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 3α των άρθρων 31 και 32, περιλαμβάνεται μεταξύ των 
άλλων αρμοδιοτήτων  που εκχωρούνται στο  Τμήμα Υπηρεσιών και 
Επαγγελμάτων Υγείας και η αρμοδιότητα που αφορά  στη χορήγηση άδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα στα ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα ανήκουν τα: 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  και Παιδιών με Αναπηρία 

(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

• Παιδικές Εξοχές και  

• Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Οι αρμοδιότητες αυτές σύμφωνα με τον τροποποιημένο οργανισμό 
εκχωρήθηκαν  στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας.  
Δεδομένου όμως  ότι η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας  και συγκεκριμένα το 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  αυτής , ασχολείται με αρμοδιότητες προνοιακού 
χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί τους ηλικιωμένους, άτομα 
με αναπηρίες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θωρούμε ότι υπάρχει 
μεγαλύτερη συνάφεια και πληρέστερη γνώση του αντικειμένου, για την 
άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας.  
Επιπλέον, η εποπτεία των φορέων αυτών ασκείται μέσω του έργου του 
κοινωνικού συμβούλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και  περιλαμβάνει  
παρακολούθηση   και επίβλεψη της  οργάνωσης και  της λειτουργίας και  εν 
γένει της  ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αυτών.  
Λαμβάνοντας υπόψη  όλους  τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι πρέπει 

να μεταφερθεί στις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας  η προαναφερθείσα 

αρμοδιότητα που αφορά στη χορήγηση άδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων.  

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η απαλοιφή της αρμοδιότητας χορήγησης 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων από τα 
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άρθρα 31 παρ.3 εδάφιο α και  32 παρ.3 εδάφιο α και η συμπερίληψή της στα 

άρθρα 33 παρ.3 εδάφιο β και 34 παρ.3 εδάφιο β. 

 

ΣΤ) Στο άρθρο 40 παρ. 1 εδάφιο η αναφέρεται ότι  αρμοδιότητα της Δ/νσης 

Πολιτικής Προστασίας είναι και η έκδοση απόφασης για την επίταξη 

προσωπικών υπηρεσιών καθώς και κινητών και ακινήτων σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α). Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι  στο άρθρο 41 επήλθαν τροποποιήσεις με το άρθρο 1 του ν.4325/2015 

(ΦΕΚ 47/τ.Α) προτείνουμε την επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: 

 

η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και 

κινητών και ακινήτων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του 

ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του 

ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α). 

 

 

 

 

 


