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Η Δημοκρατική της Ρόδου: «Eμφύλιος πόλεμος» στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
8 Δεκέμβριος 2010

Οι εξελίξεις στο θέμα των Οργανισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης λαμβάνουν πλέον τη μορφή χιονοστιβάδας που απειλεί σοβαρά τη περιφερειακή συνοχή

των δύο νομών και αναιρεί στην πράξη το πνεύμα του Καλλικράτη και την ουσία της διοικητικής
μεταρρύθμισης που πρεσβεύει. 
Οι πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή Κυκλάδων Παναγιώτη Ρήγα, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση
και τη διαφοροποίηση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του νομού αλλά και των στελεχών του
τοπικού ΠΑΣΟΚ.  
Με δηλώσεις τους οι κύριοι Γιώργος Νικητιάδης και Νίκος Ζωίδης κράτησαν αποστάσεις από τις
θέσεις και τους χαρακτηρισμούς που εκφράζει ο κ. Ρήγας στην επιστολή του, φροντίζοντας παράλληλα
να μείνουν εναρμονισμένοι στην κυρίαρχη τοπική άποψη της διεκδίκησης μια δίκαιης κατανομής των
Γενικών Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας.

Αρκετά από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θεώρησαν ατυχείς τους χαρακτηρισμούς του κ. Ρήγα περί
τοπικισμού και λαϊκισμού, θεωρώντας ότι το κοινό αίσθημα των κατοίκων της Δωδεκανήσου δεν
εμπίπτει σε στείρες λογικές κομματικής αντιπαράθεσης. Αρκετά μάλιστα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
"χρέωναν" στον νομάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη την επιστολή του Παναγιώτη Ρήγα, ως μια προσπάθεια
στήριξης του νέου περιφερειάρχη που φαίνεται να δέχεται διασταυρούμενα πυρά από τους δύο νομούς
της Περιφέρειας.  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  
Με τη διαδικασία του επείγοντος και κάτω από το βάρος των εξελίξεων ο υφυπουργός Τουρισμού
Πολιτισμού Γιώργος Νικητιάδης, προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη
Ραγκούση σε μια προσπάθεια να αποφορτιστεί το δυσάρεστο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στα
Δωδεκάνησα. Στη σύσκεψη κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι, ωστόσο εκ των πραγμάτων και με
δεδομένη την απουσία του κ. Κρεμαστινού, που βρίσκεται στο εξωτερικό και των κ.κ. Κουσουρνά και
Μαχαιρίδη που αδυνατούσαν να βρίσκονται στην Αθήνα, συμμετείχαν μόνο οι κ.κ. Νικητιάδης και
Ζωίδης.  
Στη διάρκεια της σύσκεψης μεταφέρθηκε ανάγλυφα το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή καθώς και τα
προβλήματα που θα ανακύψουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως αναφέρεται από στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, στην ουσία ήταν η πρώτη φορά που ο υπουργός ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα με το θέμα,
δείχνοντας να κατανοεί και να συμμερίζεται τον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή
καθώς και την «εμπόλεμη» σχέση μεταξύ των δύο νομών ενώ έδειξε να ενοχλείται από την εικόνα που
του μετέφεραν οι δύο βουλευτές όσον αφορά τα δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν ως "κομματάρχη
των Κυκλάδων".  
Ο κ. Ραγκούσης δεσμεύτηκε ότι η εντολή του προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα αφορά ένα
οργανισμό που θα προσεγγίζει την ανάγκη των πολιτών να βρίσκονται δίπλα στα κέντρα των
αποφάσεων, τη νησιωτικότητα και τη φιλοσοφία που Καλλικράτη που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να προδοθεί. 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ  



ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 
Με την πεποίθηση, ότι η έκβαση της υπόθεσης θα συγκλίνει με το αίτημα των παραγόντων της
περιοχής και ότι η τελική μορφή του Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας θα
προσεγγίζει το αίσθημα δικαίου των πολιτών, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της σύσκεψης.  
Ο κ. Γιώργος Νικητιάδης με δηλώσεις του στη «δ», δεν αμφιβάλλει επ' ουδενί για τη θετική έκβαση της
υπόθεσης, ενώ ο κ. Ζωίδης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «δικαίωση του αγώνα που
έδωσαν από κοινού οι Δωδεκανήσιοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί
διαχρονικά η διοικητική και όχι μόνο ισχύς της περιοχής μας. Ο υπουργός Εσωτερικών, μετά την
ανάλυση των στοιχείων που παρατέθηκαν από τους Δωδεκανήσιους βουλευτές, παρουσία και του
γενικού γραμματέα του κ. Στεφάνου, αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος των Δωδεκανησίων και
δεσμεύτηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις του που θα
δικαιώνουν την περιοχή μας.» 
ΔΗΛΩΣΗ  
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ 
Με μια δήλωση που ξεκαθαρίζει τη στάση του στο θέμα που δημιουργήθηκε, ο βουλευτής
Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κρεμαστινός, αναφέρεται διεξοδικά στις μέχρι σήμερα κινήσεις
του. 
«Επειδή τις τελευταίες ημέρες πολλά λέγονται και γράφονται ως προς τη στάση μου στο θέμα του
µΚαλλικράτη΄ και του Οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και παρ' ότι δεν συνηθίζω να
δημοσιοποιώ τις ενέργειές μου, επειδή τις θεωρώ αυτονόητες και μέρος του καθήκοντος κάθε
βουλευτή που προασπίζεται τα δικαιώματα του τόπου του, είμαι υποχρεωμένος προς άρση
οποιασδήποτε ανακρίβειας ή ελλιπούς ενημέρωσης να δημοσιοποιήσω τα εξής: 
Προ μηνών, όταν ξεκίνησε η συζήτηση περί της έδρας της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου µΚαλλικράτης'), πεπεισμένος ότι η δράση και η αντίδραση
πρέπει να είναι συλλογική και συντονισμένη, είχα προτείνει την παραίτηση όλων των βουλευτών αλλά
και τη συνολική διαφοροποίηση των τοπικών αρχόντων, εφόσον η έδρα της Περιφέρειας παρέμενε στη
Σύρο. Για τη θέση μου αυτή ενημέρωσα προσωπικά τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση. Όπως
είναι γνωστό, η θέση αυτή δεν υιοθετήθηκε οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παραίτηση ενός και μόνου
βουλευτή δεν θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, θα άγγιζε δε τα όρια του λαϊκισμού.  
Πρόσφατα, με τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό
Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που προκάλεσε την έκρηξη των αντιδράσεων, ΑΜΕΣΩΣ
γνωστοποίησα τηλεφωνικά στον υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση τη θέση μου που ήταν: Ο,τι
δεν περιλαμβάνεται ρητά στον νόμο του Καλλικράτη και άρα σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει και
συγκεκριμένα Διευθύνσεις, Τμήματα και Υπηρεσίες όλα να εγκατασταθούν στα Δωδεκάνησα. Έτσι κατά
τη γνώμη μου θα διορθωνόταν εν μέρει η αδικία που είχε γίνει στον Νομό μας. Ο υπουργός συμφώνησε
στο τηλεφώνημα με τις θέσεις αυτές, κάτι για το οποίο ενημέρωσα αμέσως τηλεφωνικά τον νομάρχη
Δωδεκανήσου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Την άποψη του υπουργού μετέφερα τηλεφωνικά στον γενικό του
γραμματέα κ. Δημήτρη Στεφάνου και την επομένη μέρα στον υφυπουργό κ. Γιώργο Ντόλιο. Ακολούθως,
ο Νομάρχης μας συναντήθηκε με τον γ.γ. του Υπουργείου κ. Στεφάνου. Μετά τη συνάντηση, ο Νομάρχης
μας με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι υπήρξε συμφωνία. Ακολούθως επικοινώνησα κι εγώ με τον κ.
Στεφάνου ο οποίος μου το επαναβεβαίωσε. Κατά συνέπεια δεν αντιλαμβάνομαι καμίαν άλλη συζήτηση
πέραν των συμφωνηθέντων και φυσικά καμία παρέκκλιση από τις θέσεις αυτές.  
Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα με τον υπουργό και βεβαιωθέντα
από τον γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών με βρίσκει απολύτως αντίθετο και υποχρεωμένο να



επανέλθω στην αρχική μου θέση, που είναι η γνωστή σκληρή γραμμή.» 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΔΕ  
Στην επιστολή του Παναγιώτη Ρήγα στοχεύει η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΟΔΕ της Νέας
Δημοκρατίας στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων:  
«Μήπως η επιλεκτική πληροφόρηση του τον οδηγεί σε ολισθηρά μονοπάτια και λανθασμένα
συμπεράσματα; Μήπως δε γνωρίζει ότι τα δίκαια μας δεν έχουν χρώμα και κομματική ταυτότητα;
Γνωρίζει ή όχι ότι οι θέσεις μας συμβαδίζουν με αυτές της πλειονότητας των στελεχών του πολιτικού
του χώρου; Γνωρίζει ή όχι ότι η συστράτευση για μια περιφέρεια δημιουργίας, που ο ίδιος επικαλείται,
επιτυγχάνεται μόνο με ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο και όχι με χαρακτηρισμούς που
παραπέμπουν σε άλλες εποχές;  
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι μακριά από πεδία φανατισμού,
του ξεπερασμένου και ανιστόρητου τοπικισμού και των προσωπικών και ιδιοτελών συντεχνιακών ή
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Δυστυχώς όμως κ. Ρήγα όλα αυτά που δαιμονοποιείτε εμπεριέχονται
πλουσιοπάροχα στην τοποθέτηση σας.

Λαϊκισμός στην πολιτική είναι η πρόθεση παραπλάνησης του εκλογικού σώματος με θέσεις και
απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες με τις πολιτικές που μετεκλογικά εφαρμόζονται. Πρακτικές γνωστές
και χιλιοχρησιμοποιημένες από τον πολιτικό σας χώρο. Έπρεπε ή όχι ο ψηφοφόρος να γνωρίζει
ξεκάθαρα τις θέσεις σας προεκλογικά; Μήπως φοβόσασταν διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα;  
Ποια είναι τα κριτήρια που διέπουν τον «Οργανισμό λειτουργίας της Περιφέρειας»; Γεωγραφικά,
οικονομικά, πολιτισμικά, ιστορικά ή μήπως εντοπιότητας βαρώνων της κεντρικής εξουσίας; Ξέρετε ή
όχι ότι οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις περνάνε μέσα από ουσιαστικό διάλογο και δεν επιβάλλονται με
τη χρήση περιστρόφου στον κρόταφο; 
Καμία απολύτως πρόθεση δεν έχουμε να αντιπαρατεθούμε με τους συμπατριώτες μας Κυκλαδίτες ούτε
να αμφισβητήσουμε, για κανένα λόγο, τη μεγάλη προσφορά τους στη πατρίδα μας. Έχουμε όμως το
αναφαίρετο δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα δίκαια μας με όλες μας τις δυνάμεις. 
Θέλουμε όμως να σας ευχαριστήσουμε για τα διλήμματα που εν αγνοία σας θέσατε σε όλους μας και
ξυπνήσατε μέσα μας συναισθήματα που από καιρό μας είχαν εγκαταλείψει.» 
Η ανακοίνωση καταλήγει με παραινέσεις προς τους Δωδεκανήσιους, και τα πολιτικά στελέχη της
περιοχής.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ ΣΤΗΝ  
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 
Υιοθετώντας σκληρή έως επικριτική στάση, απέναντι στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο
τοπίο του Καλλικράτη και της διοικητικής μεταρρύθμισης ο νέος περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιάννης Μαχαιρίδης, αναφέρεται στις φοβίες του, σε χθεσινή του συνέντευξη στην εφημερίδα
Ελευθεροτυπία. 
Διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις που έχουν προκληθεί στα Δωδεκάνησα για την εν γένει στάση του
απέναντι στο θέμα του Οργανισμού της Περιφέρειας αναφέρει: 
«Το άγχος μου είναι πώς θα λειτουργήσει η Περιφέρεια από 1η Ιανουαρίου. Τι ονόματα θα βάλουμε στα
κουτάκια για τις θέσεις των γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών. 
Πώς θα στελεχωθεί η υπηρεσία, αφού στην περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας δεν μπορούν να γίνουν
μετατάξεις. Μπορούμε να μετατάξουμε έναν υπάλληλο από ένα νησί σε άλλο, να προκαλέσουμε τέτοια
αναστάτωση στην οικογένεια και τη ζωή του; Πρόβλημα υπάρχει ακόμα και στα Επαρχεία Κυκλάδων
στη Μήλο και τη Σαντορίνη. Πώς θα λύσουμε αυτόν τον γρίφο που είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς



διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει η Περιφέρεια. 
Η έδρα της Περιφέρειας είναι στη Σύρο των 20.000 κατοίκων και όχι στη Ρόδο των 120.000 κατοίκων.
Αυτό είχε οριστεί από το 1984 όταν η Σύρος αντιμετώπιζε οικονομική κρίση και έπρεπε να στηριχθεί.
Σήμερα όμως δημιουργείται πρόβλημα. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να «διχοτομηθώ», δηλαδή
να υφίσταται η Περιφέρεια έξι μήνες στη Σύρο και έξι μήνες στη Ρόδο, για να υπάρξει μια ισορροπία.
Διοικητικά όμως τα ζητήματα παραμένουν.... 
Ο «Καλλικράτης» μάς δίνει αρμοδιότητες, ο νόμος ορίζει ισχυρές περιφέρειες, όμως οι αρμοδιότητές
μας αυτή τη στιγμή είναι υπό αίρεση. Δεν είναι μόνον το υπουργείο Υγείας που υπήρξε ένα ζήτημα. Εδώ
υπάρχει το παράδοξο στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου της Ρόδου να μην υφίσταται ούτε για
δείγμα εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μας είπαν πως θα πάμε στην αποκέντρωση, θα
συμμετέχουμε στη ΔΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια). Ομως κανείς δεν μας έχει πει μέχρι τώρα πώς: θα
συμμετέχουμε στον σχεδιασμό, στη διοίκηση, στο οικονομικό σκέλος. 
Είμαστε κατ' εξοχήν τουριστική περιοχή και λέμε ότι ο τουρισμός μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, όμως
από το υπουργείο δεν μας έχει δοθεί καμία αρμοδιότητα που να έχει να κάνει με τον τουρισμό."

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες το τελικό σχέδιο που θα προταθεί όσον αφορά τον Οργανισμό
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα προσεγγίζει την νέα εισήγηση της διευθύντριας των υπηρεσιών της
Περιφέρειας κ Πετρούλας. Αποστολάκη η οποία και ακολούθησε τις υποδείξεις Ρήγα περί λειτουργίας
των Γενικών Διευθύνσεων στον Πειραιά. 
Παραθέτουμε τα σημαντικότερα στοιχεία της εισήγησης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση της
περιοχής στο νέο περιφερειακό τοπίο. 
«Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ολόκληρου του ΑΙΓΑΙΟΥ, την εξυπηρέτηση των πολιτών
και των Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 101 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και προβλέπεται στον Καλλικράτη για την Αυτοδιοίκηση,
(π.χ. Δήμο Ροδίων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου οι 3 ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ να είναι
στην έδρα, δηλαδή στον ΠΕΙΡΑΙΑ:  
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Οι οργανικές μονάδες των τριών αυτών Γενικών Δ/νσεων, σε επίπεδο διεύθυνσης τμήματος ή
Γραφείου, θα πρέπει να βρίσκονται ισόρροπα κατανεμημένες στις έδρες των νομών και των
περιφερειακών ενοτήτων ολόκληρου του Αιγαίου. 
Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων και στις 3 ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ,
όπως π.χ: η αρμοδιότητα για θέματα των Ο.Τ.Α., Δηλαδή η συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και των οργάνων των Δήμων, ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους,
τα Νομικά τους Πρόσωπα, τους Συνδέσμους και τις Επιχειρήσεις τους, η έκδοση απόφασης για τη
μεταβίβαση της περιουσίας των δημοσίων σχολείων στους Ο.Τ.Α., η συγκρότηση επιτροπών που έχουν
σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Ο.Τ.Α., η έκδοση αποφάσεων
που αφορούν σε αποσπάσεις των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για θέματα που δεν
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ασκούνταν από τις Δ/
νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης (π.χ. νομού Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) του
Ν.2503/1997, η οποία καταργείται και η αρμοδιότητα αυτή ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ
προτείνεται να ασκείται από το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ερμούπολης, για Δωδ/σα και



Κυκλάδες, και το αντίστοιχο Τμήμα στη Μυτιλήνη για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Βορείου
Αιγαίου. Επίσης η εποπτεία του Κράτους μέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α., , όπως
αυτή ορίζεται από άρθρο 214 του ν.3852/2010, στο υπό έγκριση Π.Δ, στο άρθρο 23 ορίζεται ότι
ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού, που εδρεύουν στη
Ερμουπόλη και όλες οι άλλες αρμοδιότητες, όπως το περιβάλλον , τα δάση και η μεταναστευτική
πολιτική. 
Για τα Δωδεκάνησα προτείνεται η λειτουργία των ακόλουθων διευθύνσεων:
- Διεύθυνση Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  
- Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  
- Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου με αρμοδιότητα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
- Διεύθυνση Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου 
- Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και αρμοδιότητα όλα τα νησιά της
Δωδ/σου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 
- Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων  
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου  
- Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  
- Διεύθυνση Δασών  
- Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων  
Σε κάθε Διεύθυνση έχουν κατανεμηθεί αντίστοιχα τμήματα ενώ έχει επιτευχθεί στο μέγιστο η
αντιστοίχηση των υπηρεσιών μεταξύ Σύρου, Μυτιλήνης και Ρόδου. 
Το μεγάλο "αγκάθι" που παραμένει είναι το κόστος της λειτουργίας του οργανογράμματος αλλά και η
στελέχωση των υπηρεσιών που προβλέπει με το αναλογούν προσωπικό.


