
WWW.SYNANK.GR 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

Αρ. πρωτ. : 309 
 
Ερμούπολη : 30-06-2016 
 

ΠΡΟΣ : 
 
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
 (να σταλεί με e-mail: osyape@otenet.gr) 
 

ΚΟΙΝ:  

1. Μέλη Γενικού Συμβουλίου ΟΣΥΑΠΕ 

2. ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 
Θέμα :  Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
 
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.: 24/22-06-2016 έγγραφο της ΟΣΥΑΠΕ. 
 
 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό η Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

έχει υπηρεσίες σε επτά νησιά των Κυκλάδων, εκτός της Σύρου (Άνδρο, Κέα, Τήνο, 

Πάρο, Νάξο, Θήρα και Μήλο). Κύριο χαρακτηριστικό όλων των υπηρεσιών είναι η 

τεράστια έλλειψη προσωπικού. Ο μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων βρίσκεται στην 

Σύρο και στην Νάξο, ενώ στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες ο αριθμός τους 

κυμαίνεται από τέσσερις έως δεκαέξι υπαλλήλους.  

 

Η εκλογική διαδικασία των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 

μέχρι σήμερα γινόταν με επιστολική ψήφο, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία και 

χωρίς να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα ή αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας από 

κανέναν μέχρι σήμερα.  

 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ΟΣΥΑΠΕ με το σχετικό έγγραφο προς τον 

Υφυπουργό  και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ΔΑ  ζητά την κατάργηση 

της επιστολικής ψήφου γενικά, χωρίς να λαμβάνει τις ιδιαιτερότητες που 

υπάρχουν στις νησιωτικές περιοχές. 

 

Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ηπειρωτική περιφέρεια, 

ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των συναδέλφων στην έδρα για να 

ψηφίσουν, ούτε είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα σε κάθε 

περιφερειακή ενότητα λόγω του μικρού αριθμού συναδέλφων που υπηρετούν 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό άλλωστε δεν θα διασφάλιζε την διαφάνεια 

της εκλογικής διαδικασίας, καθώς θα ήταν πολύ εύκολο (στον μικρό αριθμό 

ψηφισάντων) να φανεί η σταυροδοσία των υποψηφίων.  

Επίσης θεωρούμε θετικό να εξεταστεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

για τους ίδιους λόγους.  

 

Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση κατάθεση, συμπληρωματικού -  διορθωτικού 

εγγράφου, το οποίο: 

http://www.synank.gr/
mailto:osyape@otenet.gr


α) να προβλέπει ότι στις Περιφερειακές Ενότητες των νησιωτικών περιοχών, θα 

ακολουθείται η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

β) να ζητά την εξέταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και 

 

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε για μία φορά ακόμη, ότι υπάρχουν και 

νησιωτικές ή ορθότερα πολυνησιωτικές περιφέρειες, οπότε δεν είναι δυνατόν να 

μην λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες τους και ότι θα πρέπει να ζητούνται και να 

υπολογίζονται οι απόψεις μας όταν συντάσσονται έγγραφα για μείζονα θέματα. 

 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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