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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
αρ. πρωτ. : 312 
 
Ερμούπολη : 21-07-2016 
 

ΠΡΟΣ :  

1. Υπουργό ΕΣΔΑ κ. Π. Κουρουπλή 

2. Αναπληρωτή Υπουργό ΕΣΔΑ. κ. Χ. Βερναρδάκη 

3. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων 

4. Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου 

5. Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο 

6. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη 

7. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινο 

8. Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου (κ. Πρόεδρο και μέλη) 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Μέλη Συλλόγου ΠΕ Κυκλάδων 

2. ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 

Θέμα :  Ανακοίνωση-Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.  

 

Σας στέλνουμε συνημμένα Ανακοίνωση-Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ 

Κυκλάδων Π.Ν.Αι., που αφορά στο από 16-7-2016 Υπόμνημα προς τον Υπουργό ΕΣΔΑ κ. 

Π. Κουρουπλή του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Δωδεκανήσου και τα όσα αναφέρονται σε 

αυτό, καθώς επίσης και σχετικό Υπόμνημα του Συλλόγου μας, με τα οξυμένα θέματα που 

αφορούν τους εργαζόμενους στη πολυνησιωτική Περιφέρειά μας, που απευθυνόταν προς 

τον Αναπληρωτή Υπουργό ΕΣΔΑ κ. Χ. Βερναρδάκη, τους Βουλευτές του Ν. Κυκλάδων, τον 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και συνημμένα τα 

σχετικά με αυτό έγγραφα. 

 

Συν.:   

1) Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων Π.Ν.Αι. 20-7-2016. 

2) Υπόμνημα Π.Ν.Αι. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Φεβρουάριος 2013. 

3) Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων Π.Ν.Αι. για τους λόγους 

διατήρησης του επιδόματος προβληματικών περιοχών. 

4) Απόφαση ορισμού Υ.Σ. Π.Ν.Αι. 

5) Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων Π.Ν.Αι. από 8-7-2016. 

6) Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Δωδεκανήσου από 16-7-2016. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τ.Υ. Τ.Υ. 

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
Ερμούπολη : 20-07-2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων) είναι ριζικά 

αντίθετος στο ανυπόστατο ζήτημα της μεταφοράς της έδρας της Περιφέρειας  που θέτουν, σε 

υπόμνημά τους, οι Συνάδελφοι του Δ.Σ του Συλλόγου των υπαλλήλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Δωδεκανήσου. Αυτό το θέμα έχει λυθεί Νομοθετικά με επιχειρήματα που τέθηκαν 

όταν συζητήθηκε από όλες τις πλευρές. Με βάση και αυτό το δεδομένο εκλέχτηκαν όλοι οι 

αιρετοί μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου.  

Ο νομοθέτης με Προεδρικό Διάταγμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την νησιωτικότητα και τις 

ιδιαιτερότητες και των δύο Νησιωτικών συμπλεγμάτων (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) κατ’ 

εξαίρεση προς τους υπάρχοντες Οργανισμούς όλων των Περιφερειών, μοίρασε τις έξι  Γενικές 

Διευθύνσεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα,  χωρίς να τις τοποθετεί όπως έγινε σε όλους τους 

άλλους Οργανισμούς στην Έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Ερμούπολη της Σύρου. 

Ήδη με παρεμβάσεις και των δύο Συλλόγων και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

που εγκρίθηκε από τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τροποποιήθηκε ο 

αρχικός Οργανισμός και όλες οι Υπηρεσίες έχουν πλήρως αντιστοιχηθεί. 

Όμως καμία τροποποίηση Οργανισμού δεν επιλύει την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών 

και τα υπόλοιπα καυτά προβλήματα που θίγονται και στο υπόμνημα του Δ.Σ του Συλλόγου  

Υπαλλήλων των Π.Ε. Δωδεκανήσου. Και κανένα από τα προβλήματα αυτά  δεν θα επιλυθεί με την 

μεταφορά της Έδρας της Περιφέρειας που επιχειρείται να στηριχθεί σε ανυπόστατες αιτιάσεις 

και ψεύδη που θα αναλύσουμε πιο κάτω.   

Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη αυτού του αιτήματος σε μείζον θέμα, από το Δ.Σ του Συλλόγου  

Υπαλλήλων των Π.Ε. Δωδεκανήσου, είναι άτοπη, άκαιρη και σε καμία περίπτωση δεν 

λειτουργεί ενωτικά για την Περιφέρεια, ενώ η εμμονή τους σε αυτό το αίτημα στο 

συγκεκριμένο Υπόμνημα έχει ως αποτέλεσμα : 

α) να ακυρώνει ουσιαστικά  με το αίτημα της μεταφοράς της έδρας, το Υπόμνημα  τους, που 

εμπεριέχει και πολλές σωστές και επίκαιρες θέσεις, που και εμείς έχουμε θέσει εδώ και καιρό 

με συνεχή υπομνήματά μας. 

β) Να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, αναφερόμενο σε υπαλλήλους της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου αρχικά, χωρίς να ξεκαθαρίζει ότι αφορά μόνο απόψεις του Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΠΕ Δωδεκανήσου. 

γ) να διχάζει την Περιφέρεια.  

Σε αντιδιαστολή με το από 16-7-2016 υπόμνημα του Συλλόγου  Υπαλλήλων των Π.Ε. 

Δωδεκανήσου, οι θέσεις του Συλλόγου μας πάντα προβάλλουν: 
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 την αντίθεση μας στο ισχύοντα νόμο για την Τ.Α. (Καλλικράτης), καθώς με σχετικό έγγραφό 

μας, από 18-10-2013 (κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την 

τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) τονίζαμε τα εξής: «Ο Σύλλογός μας 

από πολύ νωρίς είχε εκφράσει τη αντίθεσή του στο Πρόγραμμα Καλλικράτης μέσα από την 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μας (18-03-2010), καθώς και μέσα από την απόφαση του 

4ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΝΑΕ), διότι επιδιωκόταν μέσα από τη 

λειτουργία των νέων σχημάτων της Αυτοδιοίκησης να επεκταθεί η εμπορευματοποίηση 

υπηρεσιών, η παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, η παραπέρα ελαστικοποίηση των 

σχέσεων εργασίας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προβλέπαμε ότι θα 

έφερνε για τους εργαζομένους νέα εργασιακή περιπλάνηση, νέες υποχρεωτικές μετατάξεις, 

αβέβαιο εργασιακό μέλλον, μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές μας σχέσεις, χτύπημα της 

μονιμότητας, νέα λιτότητα, περεταίρω υποβάθμιση των κοινωνικοασφαλιστικών 

δικαιωμάτων μας». 

 την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης της Περιφέρειάς μας στη οποία πλέον υπηρετούν 

περίπου 450 υπάλληλοι (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα), ενώ σύμφωνα και με παραδοχή της 

διοίκησης της Π.Ν.Αι. (σχετικό έγγραφο από 22-2-3013) απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός 

από 650 υπάλληλους. 

 τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα της με τα 48 νησιά και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών 

της Π.Ν.Αι. 

 το πλήθος των αρμοδιοτήτων, που επικαλύπτονται και που έχει σαν αποτέλεσμα την 

παράλληλη απασχόληση των λιγοστών υπαλλήλων που υπηρετούν, πολλές φορές πέραν του 

ωραρίου. 

 την μετακίνηση εκτός έδρας κάτω από δυσμενείς συνθήκες (ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο) 

για υπηρεσιακούς λόγους σε όλα τα νησιά, το κόστος της οποίας επωμιζόμαστε από τις 

τραγικά μειωμένες αποδοχές μας, καθώς η εξόφληση των οδοιπορικών γίνεται μετά από 

ένα μήνα στη καλύτερη περίπτωση. 

 τις συνεχείς μειώσεις στις αποδοχές μας, στην αύξηση του κόστους ζωής και στις δυσκολίες 

που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες (νησιωτικότητα) που επικρατούν. 

 το γεγονός ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και στους Δύο Νομούς  

(Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) είναι κοινά και πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο των δύο 

συλλόγων. 

 το γεγονός ότι αν και οι Κυκλάδες αποτελούνται από περισσότερα κατοικημένα νησιά και 

περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, δεν διαχωρίζουμε σε κανένα έγγραφό μας τα 

αιτήματά μας θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση προτάσσοντας πάντα το 

θέμα της ενότητας μεταξύ των εργαζομένων σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Εδώ να σημειώσουμε ότι: 

 στην τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε 

από την προηγούμενη και την σημερινή διοίκηση,  υπήρξε πλήρης "αντιστοίχιση" μεταξύ 

των υπηρεσιών της Σύρου (έδρας) και της Ρόδου.  

 στο υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τα πέντε μέλη τα τρία είναι διορισμένα από τη 

διοίκηση και τα δύο αιρετά (μετά από ψηφοφορία μεταξύ των υπαλλήλων). Σε σύνολο 



πέντε διορισμένων μελών (του προέδρου, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών) 

τα δύο μέλη είναι από τις Κυκλάδες και τα τρία από τα Δωδεκάνησα, γεγονός που 

αποκρύπτεται στο Υπόμνημα των συναδέλφων. Με το υπόμνημά τους  γίνεται αντιληπτή η 

πρόθεση τους για έλεγχο και άσκηση εξουσίας  μέσω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

αδιαφορώντας για το  γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στη ΠΕ Κυκλάδων και στη ΠΕ 

Δωδεκανήσου είναι περίπου ίδιος και προβάλλοντας έντεχνα την υπαρκτή πληθυσμιακή 

διαφορά μεταξύ Σύρου και Ρόδου. Για τα ψεύδη και τις ανακρίβειες  που αναφέρουν στο 

Υπόμνημά τους το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουν είναι να ανακαλέσουν εάν έχουν 

ευθιξία και να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και για τον οποίο 

θεωρούμε ότι είναι υπόλογοι σε όλους τους συναδέλφους και των δύο Περιφερειακών 

Ενοτήτων (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου). 

  Τέλος  για να επιτευχθεί το ίδιο  επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας που έχει επιτύχει το 

πολιτικό προσωπικό, προς όφελος των νησιών μας οι δύο συνδικαλιστικοί Σύλλογοι, 

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου θα πρέπει να έχουν αρχές και αλληλοσεβασμό. Για το λόγο 

αυτό και λαμβάνοντας υπόψη, την ξεκάθαρα ενιαία στάση μας, δεν καταλαβαίνουμε γιατί 

στην αναφορά ο κος Περιφερειάρχης, απαντώντας για το συγκεκριμένο ζήτημα ενέπλεξε 

εμάς, σε ένα θέμα που δημιούργησε μόνο το Δ.Σ του Συλλόγου της Δωδεκανήσου. Γιατί, 

επαναλαμβάνουμε και πάλι (γεγονός που είναι φανερό από όλα μας τα δημόσια κείμενα και 

τοποθετήσεις μας) ότι από πλευράς μας έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε 

αντίθεση με τους συναδέλφους του Δ.Σ. του Συλλόγου της Δωδεκανήσου για την 

συνεργασία και την συνεννόηση. Ωστόσο απαιτείται το Δ.Σ  των Δωδεκανησίων να κάνει το 

ίδιο αποφεύγοντας στο εξής την υποβάθμιση των Κυκλάδων, της Πρωτεύουσας της και 

έδρας της Περιφέρειας από 30ετίας (και σαν πρώην κρατική και σαν αιρετή). 

 Στόχος του Συλλόγου μας είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων  όλων των 

Υπαλλήλων στην Π.Ν Αιγαίου.  

Εμείς πάντα θα επιζητούμε την ενότητα και την κοινή διεκδίκηση των θέσεων και των αιτημάτων 

μας, καθώς βασική μας αρχή είναι ότι ο αγώνας των εργαζόμενων είναι κοινός και δεν πρέπει να 

διασπάται από μικροπολιτικές οι οποίες δεν γνωρίζουμε  τους λόγους για τους οποίους άτοπα 

και άκαιρα αναδεικνύονται και από πού προέρχονται, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι 

ότι δημιουργούν προβλήματα και διχασμό στην Περιφέρεια.   

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειάρχης

Σύρος, 22 Φεβρουάριου 2013 
Αρ. Πρωτ. 15560/313

Προς
Κο Ευριπίδη Στυλιανίδη 

Υπουργό Εσωτερικών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με προηγούμενες επιστολές μας είχαμε επισημάνει πως η ιδιαιτερότητα της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα με 48 κατοικημένα νησιά, με 

δυσκολία στην πρόσβαση και στην προσέγγιση αλλά και τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ 

των νησιών, η σύνδεση της Ρόδου με τη Σύρο (έδρα της Περιφέρειας) γίνεται μόνο 

ακτοπλοϊκά μια φορά την εβδομάδα, με 12 περιφερειακές ενότητες και με υπηρεσιακές 

δομές σε 16 νησιά, απαιτούσε δε μια διαφορετική αντιμετώπιση στην οργάνωση και 

λειτουργία των υπηρεσιών της.

Κύριε Υπουργέ,

Οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την αντιμετώπιση της 

Περιφέρειας μας σε ότι αφορά στην στελέχωση των υπηρεσιών παρά τις προσπάθειες που 

καταβάλαμε αισθανόμαστε πως δεν υπάρχει από την πλευρά των αρμοδίων Υπουργείων 

καμία ανταπόκριση.

Εχουμε σε όλους τους τόνους διακηρύξει πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι 

μία ιδιαίτερη Περιφέρεια και δεν μπορεί να συγκριθεί εάν θέλετε ούτε με τις άλλες νησιωτικές 

περιφέρειες.

Επτάνησου 35, Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ 84100 - τηλ. 22813.60214 
, φαξ: 22810.85090

Πλατεία Ελευθερίας, ΡΟΔΟΣ 85100 -  τηλ. 22413.60502-3, φαξ: 22410. 44432 
email: i.mahairidis@pnai.gov.Rr



Απαρτίζεται από δύο πολυνησιακούς νομούς, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, 

που δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους ( η Ρόδος συνδέεται με την Σύρο ) μια φορά την 

εβδομάδα.

Εκφράζουμε την απογοήτευση μας αλλά και την πικρία μας για την αντιμετώπιση 

μας από την πλευρά του κεντρικού κράτους, αισθανόμαστε σαν την εγκατάλειψη σε όλους 

τους τομείς, υγεία, μεταφορές κ.τ.λ.

Οι συμπατριώτες μας γνωρίζουν τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουμε 

επενδύοντας σε δράσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ζωής τους και τις 

καθημερινότητας τους.

Επανερχόμενοι σήμερα θέλουμε να σας εκθέσουμε την επικρατούσα κατάσταση 

και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκρότησαν με τον Καλλικράτη οι δύο 

Νομαρχίες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Προβληματικές και οι δυο από άποψη 

προσωπικού, διέθεταν 667 συνολικά υπαλλήλους.

Σήμερα μετά την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων κυρίως λόγω 

συνταξιοδότησης ο αριθμός των υπηρετούντων ανέρχεται σε 486.

Με τέτοια συρρίκνωση του προσωπικού η Περιφέρεια μας αντιμετωπίζει 

τεράστια προβλήματα προκειμένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Γνωρίζετε ότι οι δυο νομοί αποτελούν τους πλέον επισκέψιμους τουριστικούς 

προορισμούς της Χώρας.

Κρίσιμες λοιπόν υπηρεσίες που έχουν σχέση με τους ελέγχους ( επόπτες 

υγείας, κτηνίατροι, Δ/νση Εμπορίου κ.τ.λ.) στην κατ’ εξοχήν Τουριστική Περιφέρεια 

της χώρας (6 εκατομμύρια τουρίστες) είναι υποστελεχωμένες και σε ορισμένους 

τουριστικούς προορισμούς π.χ. Κω είναι ανύπαρκτες.

Και δεν μιλάμε για τον βασικό μας στόχο για παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών στους επισκέπτες των νησιών αλλά για στοιχειώδη παροχή υπηρεσιών, 

δηλαδή την διενέργεια των ασκουμένων ελέγχων σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Και αν αυτό συμβαίνει με τα 10 τουριστικά νησιά φανταστείτε με τα υπόλοιπα 

38 όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε καν επίσκεψης το καλοκαίρι.
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Και να φανταστείτε πως βασικός πυλώνας της οικονομίας μας είναι ο Τουρισμός.

Φανταστείτε πως υπηρεσίες εμπορίου υπάρχουν μόνο στην Ρόδο και στην Σύρο 

και αυτές υποστελεχωμένες κανένας λοιπόν έλεγχος, ούτε και στις καταγγελίες δεν 

μπορούν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν. Η Διεύθυνση Τουρισμού έχει μόνο ένα 

υπάλληλο.

Ο αριθμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, των χώρων εστίασης αλλά 

και των μεταποιητικών μονάδων και των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων 

είναι τέτοιος που αποκλείει κάθε προσπάθεια ουσιαστικού και συστηματικού ελέγχου. 

Οι υπηρεσίες μας με δυσκολία ανταποκρίνονται ακόμη και στον έλεγχο καταγγελιών 

αφού συνήθως οι έλεγχοι αυτοί απαιτούν μετακίνηση από νησί σε νησί.

Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρέπει να ενισχυθεί με το 

ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό το οποίο προσδιορίζουμε αριθμητικά στους 

650 υπαλλήλους. Επιπλέον ο νόμος προβλέπει τη λειτουργία αποκεντρωμένων 

περιφερειακών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (πρώην επαρχείων) 

με συγκεκριμένες αρμοδιότητες είναι απαραίτητο να υπάρχει και η αντίστοιχη 

στελέχωση ανά περιφερειακή ενότητα.

Το ελάχιστο προσωπικό εκτός της έδρας και της Π.Ε. Ρόδου ανά περιφερειακή 

ενότητα πρέπει ανάλογα με τον πληθυσμό και τον αριθμό των νησιών που απαρτίζουν 

την περιφερειακή ενότητα να κυμαίνεται από 25 έως 35 υπαλλήλους.

Πέραν

του θέματος της στελέχωσης στην Περιφέρεια μας, θέλουμε να αναφέρουμε και το 

πρόβλημα με το υπάρχον προσωπικό και την αντιμετώπιση του.

■ Πόσο δύσκολο είναι άραγε να γίνει κατανοητό πως στον νησιωτικό χώρο η 

μετακίνηση του υπαλλήλου από νησί σε νησί δεν μετριέται χιλιομετρικά όπως στην 

στεριανή Ελλάδα αλλά η μετακίνηση που γίνεται με δυσκολία λόγω μη επαρκούς 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης, καιρικών συνθηκών και βεβαίως ανταποκρίσεων πλοίων, 

περιόδου (τουριστικής ή όχι) κ.τ.λ. και άρα θέλει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση.
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■ Πόσο δύσκολο είναι να κατανοήσει ο συντάκτης της Υπουργικής απόφασης 2/ 

57873/24-08-2010 του Υπουργείου Οικονομικών τις ιδιαιτερότητας του

νησιωτικού χώρου πως οι μετακινήσεις των υπαλλήλων μας είναι στα νησιά και η 

μεγαλύτερη δαπάνη είναι εισιτήρια -  ξενοδοχεία , ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί εισόδημα αμοιβή η αποζημίωση τα οδοιπορικά έξοδα και να μην γίνεται 

ανάρτηση από την ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Κύριε Υπουργέ

Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και των διοικητικών επιτροπών 

της Περιφέρειας απαιτείται η συχνή μετακίνηση μεγάλου αριθμού Περιφερειακών 

Συμβούλων. Όπως απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις των υπαλλήλων στα νησιά 

για την εκτέλεση υπηρεσίας. Η γεωγραφική μας ιδιαιτερότητα επιβάλει την αύξηση 

τουλάχιστον κατά 20 ημέρες του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού των 60 εκτός 

έδρας ημερών ετησίως.

Επίσης προτείνουμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του Ν. 4071/ 2012 « 

Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», να τροποποιηθεί ως εξής:

« 5. Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο 

απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή για την 

επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται 

ανατίθεται στις Περιφέρειες ,τα Περιφερειακά ταμεία και στις αναπτυξιακές από 

τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που 

χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς 

οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206/Α/1997) και της Π.Υ.Σ.33/2006 (Φ.Ε.Κ.
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280/Α/2006), όπως ισχύουν. Το προσωπικό αυτό θα προσλαμβάνεται από τον 

αρμόδιο φορέα με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των αρθ.190 επ. του 

ν.3852/2010 που γίνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).

Γνωρίζουμε τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας πλην όμως δεν 

μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι ενώ το 2010 οι δυο πρώην νομαρχίες 

ελάμβαναν ετησίως το ποσό των 13.855.000 Ευρώ από ΚΑΠ Επενδύσεων-Οδοποιίας 

(8.275.000 για Δωδεκάνησα και 5.580.000 για Κυκλάδες) σήμερα δε λαμβάνουμε 

καμία χρηματοδότηση. Ακόμη και για λειτουργικά έξοδα οι ΚΑΠ του 2010 αφορούσαν 

στο ποσό των 4.840.000 Ευρώ ενώ σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 3.455.000 

Ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να καταδείξουμε μέρος των προβλημάτων της 

Περιφέρειάς μας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση χωρίς να αναφερθούμε στο γενικότερο 

θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, θέμα που 

έχει ήδη τεθεί και συζητηθεί με την Ενωση Περιφερειών.

Με εκτίμηση

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
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Βασικοί λόγοι για να συμπεριληφθούν οι Κυκλάδες στις 
νησιωτικές, ορεινές και προβληματικές περιοχές. 

 

1. 'Αρθρο 101: (Διοικητική αποκέντρωση) 

1. H διoίκηση τoυ Kράτoυς οργανώνεται σύμφωνα με τo απoκεντρωτικό σύστημα. 

2. H διoικητική διαίρεση της Xώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωoικoνoμικές, 

κoινωνικές και συγκoινωνιακές συνθήκες. 

**3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα 

για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από 

ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο 

νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως ο Νόμος ορίζει. 

***4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, 

υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών 

και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. 

 

2. Σύνταγμα, 'Αρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία) 

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού 

συμφέροντος, το κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική 

δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη 

όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την 

αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή 

υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την 

προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων 

περιοχών. 

…… 

(Ειδική μνεία για τις νησιωτικές περιοχές) 

 

3. Οδηγία Ε.Ε. μειονεκτικές περιοχές. 

Στην οδηγία της Ε.Ε. 85/148_ΕΟΚ της 29/1/1985, "Περί ορεινών-μειονεκτικών 

περιοχών ΟΤΑ α' βαθμού", περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι τότε κοινότητες και 

δήμοι των Κυκλάδων: σελ. L56/32, L56/33,  L56/58 και L56/57. Η οδηγία αυτή αφορά 

τον προσδιορισμό των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών της Ελλάδας. 

 

4. Προσθήκη στην τροποποίηση του 1ου άρθρου, περίπτωση 1 της 

υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012, με την παράγραφο 6 

του άρθρου 5 της από 19//11/2012 Π.Ν.Π.  

Εξαιρεί από την διαθεσιμότητα μεταξύ άλλων τους υπαλλήλους που εργάζονται στη 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στηρίζοντας την εξαίρεση αυτή στο Σύνταγμα (άρθρο 106 

παρ. 1Σ), όπου προβλέπεται ειδική μέριμνα για τις "νησιωτικές" περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από δομικά μειονεκτήματα που δυσχεραίνουν την οικονομική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών 



αυτών, για την διασφάλιση της σταθερής και αδιατάρακτης λειτουργίας όλων των 

διοικητικών μονάδων των υπηρεσιών, κρίσιμων για τις παραπάνω ευαίσθητες 

περιοχές, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τη 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. 

 

5. ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176/Α/2015, άρθρο 19: "Επίδομα απομακρυσμένων-

παραμεθόριων περιοχών". 

Προβλέπει ότι το επίδομα θα διατηρηθεί όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 

του ν. 4024/2011, έως ότου καθοριστούν με ΚΥΑ οι περιοχές με κριτήριο την 

δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. (αναγνώριση της νησιωτικότητας) 

 

Πρόσθετα στοιχεία για να συμπεριληφθούν οι Κυκλάδες. 

Στηριζόμενοι στα παραπάνω 5 σημεία και λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι: 

1) Πρόκειται για την πλέον πολυνησιωτική περιοχή της χώρας μας με είκοσι τρία 

κατοικημένα νησιά.  

2) Διαθέτουν την πιο προβληματική συγκοινωνία μεταξύ των νησιών, γεγονός που 

αποδεικνύεται από πλήθος άρθρων και τοποθετήσεων (βλ. συνημμένα) με 

αποτέλεσμα την ανυπαρξία αδιάλειπτης και ποιοτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 

νησιών, τόσο με την ηπειρωτική χώρα, όσο και μεταξύ τους, 

3) Πολύ ακριβό κόστος ζωής (διατροφή, ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) που 

επιβαρύνεται και από την αύξηση του Φ.Π.Α. που θα ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο 

2016. 

4) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κατά συνέπεια και οι Περιφερειακές Ενότητες 

Κυκλάδων, αποτελούν μια ιδιαίτερα υποστελεχωμένη υπηρεσία, γεγονός που έχει 

επανειλημμένως γνωστοποιηθεί και τονισθεί σε πλήθος εγγράφων τόσο των 

διοικητικών όσο και των πολιτικών προϊσταμένων της και προς όλα τα υπουργεία 

(Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης  Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ.α.).  

5)  Η εξαιρετική της υποστελέχωση σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό των 

υπηρεσιών λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της, έχει παγιώσει σαν 

κανόνα την ενασχόληση των λιγοστών της υπαλλήλων με μεγάλο αριθμό από 

αντικείμενα (συνήθως επικαλυπτόμενα, τηρώντας την αρχή της αναπλήρωσης 

των καθηκόντων του υπαλλήλου σε περίπτωση απουσίας του) και την σχεδόν 

καθημερινή εκτός ωραρίου -πολλές φορές ακόμη και τα Σαββατοκύριακα- 

απασχόλησή τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί εντός προθεσμίας ο όγκος 

εργασίας που τους ανατίθεται. Η απασχόληση δε, αυτή, πραγματοποιείται, χωρίς 

να συνδέεται με κανενός είδους υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων, αλλά 

εκπορεύεται από το «φιλότιμο» και το υψηλό αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στα 

καθήκοντα που τους ανατίθενται. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

μετακινούνται σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι 

μετακινήσεις αυτές αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή 

συγκοινωνία είναι προβληματική, είναι δυνατόν να εξελιχθούν, σε πραγματική 



"οδύσσεια" με μετακίνηση ακόμη και μέσω Πειραιά ή Λαυρίου. Οι συνθήκες 

μετακίνησης τη χειμερινή περίοδο είναι ιδιαίτερα δύσκολες και βέβαια η ανάγκη 

μετακίνησης είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τις περισσότερες φορές την αναβολή 

της λόγω έλλειψης δρομολογίων, ή λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Επειδή δε οι 

μετακινήσεις αυτές γίνονται σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι της Π.Ν.Αι. τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εκεί και στο θέμα της 

διαμονής και της διατροφής, εκτός από το θέμα της μετακίνησης. 

6) Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι, η μη ένταξη του συνόλου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, στις προβληματικές περιοχές αποτελεί κατάφορη αδικία, καθώς 

οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή (σε κάθε υπηρεσία και σε οποιοδήποτε 

νησί) καλύπτουν τα κενά άλλων δομών ή νησιών που στερούνται στελεχιακού 

δυναμικού. Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και η ανάγκη για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών των νησιών των Π.Ε. Κυκλάδων (και κυρίως των μικρών και 

απομακρυσμένων) απαιτούν, όπως προαναφέρθηκε, την μετακίνηση των 

υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους σε όλα τα νησιά, με τις μετακινήσεις αυτές 

να γίνονται ιδιαίτερα δυσχερείς λόγω των προβλημάτων που αναλύθηκαν πιο 

πάνω. 

7) Τις συνθήκες απομόνωσης που ισχύουν κυρίως τους μήνες εκτός τουριστικής 

σαιζόν. 

8) Αναφορές και ερωτήσεις των βουλευτών Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ (και πρόσφατα 

6/2015, 12/2015 και αλλού) ότι πρέπει να λαμβάνεται ειδική μνεία για τους 

νησιώτες είτε το νησί απέχει 5 μίλια είτε απέχει 180 μίλια από την Αττική.  

 

Βασικό σημείο είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση οι 

ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών όπως και των ορεινών. 

 

Ερμούπολη 2-3-2016 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τ.Υ. Τ.Υ. 

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 

 



 
 
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση      : Ερµούπολη      
Ταχ.Κώδικας   : 84100        
Τηλέφωνο       : 2281361533     
Telefax            : 2281083542 
E-mail    : ddtp@1730.syzefxis.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 249,250,251,252 και 253 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7-6-2010)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου έβδοµου παρ. 3 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14-3-2012) 
«Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 

3. Την αριθµ.49947/22-7-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσιών Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπάλληλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 
54/τ.Α/14-3-2012) 

5. Την αριθµ.17999/26-5-2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε θέµα «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συµβούλια Επιλογής 
Προϊσταµένων και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2015» (ΦΕΚ 
1061/τ.Β/5-6-2015) 

6. Τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών διενέργειας των εκλογών της 16ης Ιουλίου 2015 για 
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των µονίµων και των Ι∆ΑΧ υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   

7.  Τα στοιχεία των υπαλλήλων, προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης, που υπάγονται στην αρµοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου    

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Ορίζουµε ως µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τους 

κάτωθι:  
1. ∆ουρή ∆ηµήτριο του Νικολάου, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Κυκλάδων, κλάδου 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Β βαθµό, ως Πρόεδρο  
2. Καραγιάννη Τριαντάφυλλο του Μιχαήλ, Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού 

∆ωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε Β βαθµό, ως πρώτο τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτρια την Μεγαλούδη Φωτεινή του Γαβριήλ, Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης 
∆ωδεκανήσου, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Β βαθµό       

3. Συµεοπούλου Αδαµαντία του ∆ηµητρίου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Β βαθµό, ως δεύτερο τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτρια την Βαλατσού-Μήτσου Μαρία του ∆ηµητρίου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας ∆ωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας / Εποπτών 
∆ηµόσιας Υγείας µε Β βαθµό                                                   

4. Λυριστή Μιχάλη του ∆ηµητρίου, υπάλληλο του Τµήµατος Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆ωδεκανήσου, 
κλάδου ∆Ε Πληροφορικής/Προσωπικού Η/Υ µε βαθµό Γ, ως πρώτο αιρετό µέλος, µε 
αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Ιωάννη του Σάββα, υπάλληλο του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε Γ βαθµό  

5. Καστρίσιο Ελευθέριο του Γεωργίου, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α 
βαθµό, ως δεύτερο µέλος, µε αναπληρωτή τον Μαραγκό Νικόλαο του Ιωσήφ, Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε Γ 
βαθµό.  

 
Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει θέµατα που αφορούν προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των δυο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων, 
συµµετέχει ο αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. ως 4ο µέλος : 

 
• Αλουµανής ∆ηµήτριος του Σωτηρίου, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας 

Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Γ βαθµό, ως αιρετός εκπρόσωπος των 
Ι∆ΑΧ εργαζοµένων.  
 
Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των τακτικών 

µελών. 
 
Β. Αναπληρωτή του προέδρου ορίζουµε το µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Καραγιάννη 

Τριαντάφυλλο του Μιχαήλ, Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ 
∆ιοικητικού-Λογιστικού µε Β βαθµό. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, 
θα συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος. 

 
Γ. Εισηγητής του παρόντος συµβουλίου, ορίζεται για θέµατα υπαλλήλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κυκλάδων, ο ∆ουρής ∆ηµήτριος του Νικολάου, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Β βαθµό, µε αναπληρώτρια την ∆εναξά 
Αργυρώ του Νικολάου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού µε Ε βαθµό και για θέµατα υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου, η  
Μεγαλούδη Φωτεινή του Γαβριήλ, Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης ∆ωδεκανήσου, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Β βαθµό, µε αναπληρώτρια την Πλάτση Ειρήνη του Ιωάννη, 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης ∆ωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού µε Ε βαθµό.  
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Ο εισηγητής µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός κι αν είναι µέλος του Υ.Σ. 
 
∆. Χρέη γραµµατέα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου θα εκτελεί  η Καλλιγά Αθηνά του 

Γεωργίου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε ∆ βαθµό, αναπληρούµενη από τον 
Πασχαλίδη ∆ηµήτριο του Αποστόλου, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού, Αθλητισµού, 
Πολιτισµού, ∆ιά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
µε ∆ βαθµό .  

Η θητεία των µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου λήγει την 31-12-2016. 
 
                  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 

                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
 
 
Για την ακρίβεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1.κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες          
2.κ.κ. Γενικούς ∆/ντές Π.Ν.Αιγαίου  
3.Υπηρεσίες Π.Ν.Αιγαίου 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
αρ. πρωτ. : 310 
 
Ερμούπολη : 08-07-2016 
 

ΠΡΟΣ :  
 

1. Αναπληρωτή Υπουργό ΕΣΔΑ. κ. Χ. Βερναρδάκη 

2. Βουλευτές ν. Κυκλάδων 

3. Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο 

4. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη 

5. Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου 

 

Θέμα :  Θέματα νησιωτικότητας - Αποζημιώσεις εκτός έδρας - βαθμολογική εξέλιξη - 

Νομική εκπροσώπηση - Μέσα ατομικής προστασίας. 

 

Η πολυνησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει ούτε την ελάχιστη απαιτούμενη 

στελέχωση για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι υπηρεσίες της σε όλα τα νησιά, καθώς 

το προσωπικό των πρώην 2 Νομών, συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα να 

υπηρετούν αυτή τη στιγμή περίπου 480 υπάλληλοι όταν ο ελάχιστος απαιτούμενος 

αριθμός (όπως προκύπτει από πλήθος εγγράφων) για μια στοιχειώδη λειτουργία των 

υπηρεσιών είναι 650 υπάλληλοι. (βλ. σχετ. συνημμένο υπόμνημα προς τον τότε Υπουργό 

Εσωτερικών από Φεβρουάριο 2013). 

Η εξαιρετική της υποστελέχωση σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό των 

υπηρεσιών λόγω του έντονου νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει 

παγιώσει ως κανόνα την ενασχόληση των λιγοστών της υπαλλήλων με πλείστα αντικείμενα 

(και επικαλυπτόμενα, ταυτόχρονα και με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε δύο 

Διευθύνσεις ή Τμήματα) και την σχεδόν καθημερινή πέραν του ωραρίου -πολλές φορές και 

Σαββατοκύριακα- απασχόλησή τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί εντός προθεσμίας ο 

όγκος εργασίας που τους ανατίθεται και η οποία ενασχόληση δεν αποζημιώνεται.  

1. Η μετακίνηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν είναι δυνατόν 

να υπολογίζεται με αποστάσεις σε μίλια. Οι ιδιαίτερες συνθήκες μια πολυνησιωτικής 

Περιφέρειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την περίπτωση καθώς τα δρομολόγια 

των πλοίων είναι πολλές φορές σπάνια, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο και οι 

συνθήκες μετακίνησης από νησί σε νησί εξαιρετικά δυσχερείς. Παραδείγματος χάρη μία 

μετακίνηση από τη Σύρο στη Κέα ή στην Τήνο που θα επιστρέψεις μετά τη μία η ώρα τη 

νύχτα δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αυθημερόν, ή σε μετακίνηση από τη Νάξο στο 

Κουφονήσι που είναι μικρότερη από 20 ν.μ. να μην έχει δικαίωμα διανυκτέρευσης. Στη 

περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κάθε μετακίνηση πρέπει να αποσυνδεθεί από 

όριο αποστάσεων και να θεωρείται εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση και με 

http://www.synank.gr/


δικαίωμα διανυκτέρευσης (εάν απαιτείται). Επιπλέον πρέπει να αυξηθεί το όριο των 

ημερών εκτός έδρας τουλάχιστον στις 80 ημέρες,  

Επιπλέον μετακινήσεις εκτός έδρας απαιτούνται για επιβλέψεις, για αυτοψίες και 

ελέγχους από όλες τις ειδικότητες. Επομένως θα πρέπει να μην υπάρχει περιορισμός στο 

βαθμό και στην ειδικότητα του υπαλλήλου που μετακινείται. Και σε κάθε περίπτωση να 

λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα που είναι κατοχυρωμένη και από το άρθρο  του 106 §1 

του Συντάγματος. 

2. Στο Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα στο άρθρο 8, προβλέπεται για τους 

υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες των  απομακρυσμένων-παραμεθόριων και 

ορεινών-νησιωτικών περιοχών και παραμένουν για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μείωση του 

χρόνου για βαθμολογική προαγωγή κατά δύο (2) έτη. Θεωρούμε ότι για λόγους ισονομίας 

και ικανοποίησης του αισθήματος δικαίου για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις 

περιοχές αυτές εδώ και χρόνια, θα πρέπει να υπάρξει η ίδια πρόνοια, δηλαδή να 

μειώνεται ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης ομοίως κατά δύο έτη στους υπαλλήλους 

που υπηρετούν ήδη σε απομακρυσμένες-παραμεθόριες και ορεινές-νησιωτικές 

περιοχές. 

3. Διατήρηση του επιδόματος της §2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, όπως αυτό 

προσδιορίζεται πλέον στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και έκδοση της απόφασης 

προσδιορισμού των περιοχών στις οποίες οι υπηρετούντες υπάλληλοι δικαιούνται 

το ως άνω επίδομα. Στις περιοχές αυτές πρέπει να ενταχθεί και το σύνολο των Κυκλάδων 

για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο (βασικοί λόγοι 

διατήρησης επιδόματος). 

4. Στο Σχέδιο Νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στο άρθρο 

21 "Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ" θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί νομική 

στήριξη στους υπαλλήλους και στα αστικά δικαστήρια, καθώς η παραπομπή σε 

ποινικά δικαστήρια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, για λόγους υστεροβουλίας 

ακολουθεί και άσκηση αγωγής στα αστικά δικαστήρια. Η δυσχερής δε οικονομική 

κατάσταση των συναδέλφων δεν επιτρέπει την νομική εκπροσώπηση τους, γεγονός που 

τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε αγωγές τέτοιου είδους. 

5. Στο ίδιο σχέδιο νόμου στο άρθρο 52 που αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας να 

διευκρινιστεί ότι η προμήθεια των ειδών αυτών, αφορά και υπαλλήλους ΟΤΑ β' βαθμού, 

όπου αναφέρεται ΟΤΑ γενικά, καθώς και οι ΟΤΑ β' βαθμού διαθέτουν υπηρεσίες που 

απαιτείται η χρήση μέσων αυτοπροστασίας (υπάλληλοι που διενεργούν αυτοψίες, 

αδειοδοτήσεις, ελέγχους). 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τ.Υ. Τ.Υ. 

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 

 




