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Θέμα :  Αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 

ΣΧΕΤ.:  

α) Το με από 16-7-2016 υπόμνημα του ΣΥΠΝΑΠΕΔ. 

β) Η από Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων (πρώην ΣΥΝΑΝΚ) 

γ) Το με α.π. 54/22-7-2016 έγγραφο της ΟΣΕΑΔΕ. 

δ) Το με α.π. 18/ 25-7-2016 έγγραφο του ΣΥΠΝΑΠΕΔ. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Θεωρούμε ότι έχει προκύψει ένα μείζον θέμα από δύο έγγραφα του Συλλόγου 

Υπαλλήλων Π.Ε. Δωδεκανήσου, στα οποία απαντά και το από 22-7-2016 έγγραφο της 

ΟΣΕΑΔΕ. Σας στέλνουμε συνημμένα και τα δύο αυτά έγγραφα του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  (σχετ. 

α και δ), από τα οποία με πρώτο μεταξύ άλλων, αντισυναδελφικά, θέτουν σαν μείζον 

θέμα την αλλαγή της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προβάλλοντας ανύπαρκτα 

και άκαιρα επιχειρήματα, τα οποία πιστεύουμε ότι το μόνο που θα μπορούσαν να 

επιτύχουν είναι η διάσπαση και η διχόνοια, χρησιμοποιώντας απαράδεκτες εκφράσεις, 

μη γνωρίζοντας σε τι ακριβώς αποσκοπούν. Με το δεύτερο δε έγγραφο βάζουν μεταξύ 

άλλων, θέμα κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά του 

προσωπικού τους στις Αιρετές Περιφέρειες, δημιουργώντας και πάλι αφενός τη 

σύγχυση ότι πρόκειται για θέσεις του Συλλόγου εργαζομένων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και όχι μόνο της Π.Ε. Δωδεκανήσου και κατά δεύτερο δημιουργώντας 

αντιπαλότητα με τους συναδέλφους εργαζόμενους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Με τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι θέσεις τους έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση 

με τους σκοπούς της ΟΣΥΑΠΕ, (βλ. Καταστατικό ΟΣΥΑΠΕ) 

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 

α.- Η συνένωση όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων των Περιφερειών (Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού) σε μια Πανελλαδική Ένωση για την καλύτερη προστασία των υπαλλήλων 
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από πλευράς συνθηκών εργασίας, υγείας, βιοτικού επιπέδου, περιβάλλοντος 

συνδικαλιστικών ελευθεριών, νομικής κάλυψης, κατοχύρωσης των αποκτημένων 

δικαιωμάτων τους και γενικά για την αρτιότερη ανάπτυξη, σφυρηλάτηση και 

διασφάλιση της ενότητας και δράσης του αυτοδιοικητικού Κινήματος σε αγωνιστική 

κατεύθυνση, στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαού. 

β.- Η προγραμματισμένη προσπάθεια ανύψωσης του πνευματικού επιπέδου των 

φυσικών προσώπων - μελών των Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειών και η 

υλική και ηθική συμπαράσταση για την καλλιέργεια συναδελφικότητας, συνεργασίας 

και σωστής συνδικαλιστικής συνείδησης. 

Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα των εργαζόμενων είναι κοινά, ειδικά δε στη 

πολυνησιωτική μας περιφέρεια είναι ιδιαίτερα οξυμένα (νησιωτικότητα, υποστελέχωση) 

πέρα από τα γενικότερα προβλήματα και τη φτωχοποίηση όλων μας, μετά τις 

πολυετείς εφαρμογές των μνημονίων, από τις διαδοχικές συγκυβερνήσεις έως σήμερα 

και από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Με τους δε συναδέλφους της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου βρισκόμαστε στους ίδιους αγώνες εδώ και χρόνια (ενάντια στον 

Καλλικράτη, στις διαθεσιμότητες, στα μνημόνια) και το κοινό μας μέτωπο αγώνων είναι 

αρραγές.  

Σας στέλνουμε και σχετική ανακοίνωσή μας, όπου περιγράφεται αναλυτικά η δική 

μας στάση όλα αυτά τα χρόνια και η οποία καμία σχέση δεν έχει με τη στάση του 

ΣΥΠΝΑΠΕΔ. Πιστεύουμε δε ότι η ανάδειξη αυτού του αιτήματος σε μείζον θέμα από 

τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ν.Αι. (Π.Ε. Δωδεκανήσου) είναι άτοπη, άκαιρη και σε 

καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ενωτικά μεταξύ των εργαζόμενων στην ίδια 

Περιφέρεια. 

Ο Σύλλογός μας βάζει πάνω από όλα την ενότητα των εργαζομένων, αλλά 

θεωρούμε ότι η στάση αυτή των συναδέλφων του ΣΥΠΝΑΠΕΔ θα πρέπει να 

καταδικαστεί από την Ομοσπονδία μας, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. 

Ζητάμε λοιπόν την παρέμβαση της ΟΣΥΑΠΕ στο μείζον αυτό θέμα που έχει προκύψει 

και ζητάμε να δοθεί μία απάντηση για να λήξει το μείζον αυτό θέμα. 

 

Συν.: Τα (α), (β), (γ) και (δ) έγγραφα. 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 
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Ερωτήματα που προκύπτουν από τις θέσεις του  Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  

για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

 

 

Με αφορμή ένα υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Περιφερειακών 

Ενοτήτων Δωδεκανήσου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλή ,  με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι 

ο Σύλλογος ,παίρνει θέση χωρίς να του  το ζητήσει κανείς και για το μέλλον των εργαζομένων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων !!!!!.  

Ζητά την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , μία θέση που ταυτίζεται πλήρως με τους 

πολιτικούς του Προϊσταμένους  , με τη θέση της Ένωσης Περιφερειαρχών ( όχι πάντως συμπτωματικά !! )  

για τη μεταφορά όλων !!! των αρμοδιοτήτων και την αναγκαστική μετάταξη όλου του προσωπικού 

στις αιρετές  Περιφέρειες !!!!  

Αλήθεια γνωρίζει ο Σύλλογος του Ν. Αιγαίου και οι συντάκτες, τις αρμοδιότητες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  αν αυτές μπορούν να ασκηθούν από τους ΟΤΑ β΄ ;;; ή αν προσκρούουν 

σε άρθρα του Συντάγματος ( Δάση , Ύδατα , Μετανάστες κ.λ.π )  ; 

            Βέβαια είναι δικαίωμα του Συλλόγου να έχει οποιαδήποτε θέση για τη δομή του κράτους….. 

Εμείς όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι στο σημερινό κράτος οι μεταρρυθμίσεις στην δομή του 

δημοσίου των τελευταίων χρόνων, καταλήγουν να είναι πάντα εχθρικές και για τους πολίτες και για τους 

ίδιους τους εργαζόμενους και  ιδιαιτέρως φιλικές στα σχέδια των μεγάλων  επιχειρηματικών  ομίλων. Η δε 

άλωση της δημόσιας περιουσίας, η συρρίκνωση των κρατικών λειτουργιών και η διάλυση των ελεγκτικών 

μηχανισμών της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής εκθειάζεται από την Ε.Ε (για την οποία επαίρεται ο 

Σύλλογος  στο υπόμνημά του ) .   

Η κινητικότητα η οποία ετοιμάζεται για το στενό και ευρύτερο  δημόσιο τομέα θα σπάσει κόκαλα….  

Οδηγούμαστε σε ένα δημόσιο τομέα που οι εργαζόμενοι θα είναι έρμαια του ρουσφετολογικού μηχανισμού 

που ετοιμάζουν μέσα από ( διορισμένες )   Επιτροπές που θα ορίζει ο κάθε Υπουργός . 

Αλήθεια ο Σύλλογος του Ν. Αιγαίου δεν έβγαλε κανένα συμπέρασμα από τις διαθεσιμότητες και τις 

αναγκαστικές μετατάξεις  των προηγούμενων χρόνων; 

Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι μία αναγκαστική μετάταξη υπαλλήλου δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα και 

ανησυχία και ανασφάλεια και είναι μέγιστο ατόπημα να προτείνεται από συνδικαλιστικό φορέα. 

Για την ΟΣΕΑΔΕ η πάγια θέση μας κατά των αναγκαστικών μετατάξεων και βλαπτικών μεταβολών 

για τους εργαζόμενους είναι αδιαπραγμάτευτη. 

mailto:gabrielioannidis@gmail.com


 

 

Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε υποδείξεις  στο Σύλλογο Περιφέρειας του Ν. Αιγαίου, νομίζουμε πως 

καλό θα είναι ο κάθε Σύλλογος να περιορίζεται στα του οίκου του και να μην δημιουργεί σε άλλους 

εργαζόμενους διάφορα προβλήματα με τις θέσεις  που δημοσιοποιεί και τα αιτήματα που διεκδικεί. 

Μπροστά μας έχουμε  την επίθεση  που μας ετοιμάζει η κυβέρνηση μαζί με τους « κοινωνικούς της 

εταίρους » , πλειοψηφία ΓΣΕΕ , ΣΕΒ , ΕΣΕΕ , ΓΣΕΒΕΕ , ΣΕΤΕ  , χαράσσοντας « κοινή εθνική γραμμή »   

για τα Εργασιακά και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών μας ενόψει της δεύτερης 

αξιολόγησης του μνημονίου από τους θεσμούς , και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να τα αντικρούσουμε. 

 

Συνάδελφοι αυτή είναι τώρα η κατεύθυνση της πάλης που πρέπει να αγωνιστούμε. 
 
              Η σκόπιμη παραπληροφόρηση και η ηθελημένη άγνοια ανήκουν σε άλλο στρατόπεδο. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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 Ρόδος 25/7/2016 
 
Αρ. πρωτ. 18 
 
Προς 
 
Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής               
για την αναθεώρηση του θεσμικού 
πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 

                                                            

 
 
 
Θέμα : Προτάσεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
 

Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αφορμή τη αυριανή 
συνεδρίαση της επιτροπής του άρθρου 5 του ν.4368/2016 για την αναθεώρηση 
του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταθέτουμε τις προτάσεις 
μας, συμβάλλοντας επικουρικά στο μέτρο που μας αναλογεί σ’ αυτή την 
προσπάθεια. 
 

 Κατάργηση του Καλλικράτη και επαναπροσδιορισμός της 
Αυτοδιοίκησης. Επανασχεδιασμός των ΟΤΑ β Βαθμού  με νέα 
χωροταξικά, θεσμικά και οικονομικά δεδομένα στα πλαίσια μιας 
νέας ρεαλιστικής διοικητικής διαίρεσης της χώρας με βάση τα 
πραγματικά διοικητικά κέντρα (έχουν καθιερωθεί από τους πολίτες) 
με ταυτόχρονη δημιουργία θεσμικής  ανάδειξης ιστορικών πόλεων 
(έδρας, πρωτεύουσας).   

 

 Η χωρική αρμοδιότητα εποπτείας  της οποιασδήποτε κρατικής 
υπηρεσίας να ακολουθεί τον αυτοδιοικητικό  χάρτη χωρίς  η έδρα 
της να  ταυτίζεται απαραίτητα  με την έδρα της κάθε περιφέρειας, 
λαμβάνονται υπόψη, τις ασκούμενες αρμοδιότητες, τους 
διαθέσιμους πόρους, την έκταση, τον πληθυσμό και τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες κάθε περιοχής (να έχουν την ίδια 
προοπτική η Κως, η Νάξος, η Κάρπαθος, η Σαντορίνη, η Μύκονος , 
η Κάλυμνος ….). 

 

 Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με ταυτόχρονη 
ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων και μεταφορά προσωπικού στις Αιρετές 
Περιφέρειες, στα πλαίσια μιας περισσότερο αποτελεσματικής   
Αυτοδιοίκησης και ευέλικτης διοίκησης για τον πολίτη και  τους 
εργαζόμενους. 

 

 Σαφής διαχωρισμός ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι 
κινούμαστε με διαφορετικές αρχές και συντεταγμένες (άλλωστε και η 



Σελίδα 2 από 2 
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πρακτική το αποδεικνύει με διαφορετική αναφορά σε πολλά θέματα 
ήδη από την Πολιτεία (Υπηρεσιακά, πόροι κλπ)  

 

 Διοικητική αυτονομία και  οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ Β 
βαθμού. Διασφάλιση των πόρων με ορίζοντα τον χρόνο λειτουργίας 
των περιφερειών (πενταετία) έτσι ώστε να υπάρχει 
προγραμματισμός και ευχέρεια διαχείρισης. 

 

 Αναπτυξιακός σχεδιασμός ανεξάρτητος από την Κεντρική εξουσία , 
κατάλληλα διαμορφωμένος και προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε Περιφέρειας. 

 

 Δημιουργία επιτροπής με συμμετοχή μελών της ΕΝΠΕ και ΟΣΥΑΠΕ  
για την παρακολούθηση -  υλοποίηση των κυβερνητικών 
δεσμεύσεων και τον εντοπισμό τυχόν  ανακολουθιών, κωδικοποίηση 
νόμων - εγκυκλίων,  παρατήρηση δυσλειτουργιών, αναντιστοιχίας 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας με σκοπό την άμεση  
ενημέρωση, και την έγκαιρη αποτελεσματική παρέμβαση . 

 

 Καθιέρωση επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου (ψηφιακής κάλπης 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ) όπως ακριβώς 
ήδη ισχύει στις διαδικασίες εκλογής πρυτάνεων στα πανεπιστήμια 
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων 
τόσο στα υπηρεσιακά όσο και στα συνδικαλιστικά όργανα. 

 
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 
 

 
Με εκτίμηση 
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 Ρόδος 16/7/2016 

 

 

                                                            

 
Υπόµνηµα  

προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουπλή 
 

Οι εργαζόµενοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σας καταθέτουµε σειρά 
θεµάτων $ου ά$τονται των αρµοδιοτήτων σας και για τα ο$οία καλούµαστε να 
αντιµετω$ίσουµε κάτω α$ό συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες όσον αφορά την 
εργασιακή µας καθηµερινότητα. 
 

 
Έλλειψη προσωπικού 

 

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκρότησαν µε τον Καλλικράτη  οι δύο 
Νοµαρχίες ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων. Προβληµατικές και οι δυο α$ό ά$οψη 
$ροσω$ικού, διέθεταν 667 συνολικά υ$αλλήλους. 
 
Σήµερα µετά την  α$οµάκρυνση µεγάλου αριθµού υ$αλλήλων κυρίως λόγω 
συνταξιοδότησης  ο αριθµός των υ$ηρετούντων ανέρχεται σε  451. 
 
Με τέτοια συρρίκνωση του $ροσω$ικού η Περιφέρεια µας αντιµετω$ίζει 
τεράστια $ροβλήµατα $ροκειµένου να αντε$εξέλθει στις υ$οχρεώσεις της. 
 
Γνωρίζετε ότι οι δυο νοµοί α$οτελούν τους $λέον ε$ισκέψιµους τουριστικούς 
$ροορισµούς της Χώρας.  
 
Κρίσιµες λοι$όν υ$ηρεσίες $ου έχουν σχέση µε τους ελέγχους ( ε$ό$τες υγείας, 
κτηνίατροι, ∆/νση Εµ$ορίου κ.τ.λ.)  στην κατ’ εξοχήν Τουριστική Περιφέρεια της 
χώρας (6 εκατοµµύρια τουρίστες) είναι υ$οστελεχωµένες  και σε ορισµένους 
τουριστικούς $ροορισµούς $.χ. Κω είναι ανύ$αρκτες.  
 
Και δεν µιλάµε για τον βασικό µας στόχο για $αροχή υψηλού ε$ι$έδου 
υ$ηρεσιών στους ε$ισκέ$τες των νησιών αλλά για στοιχειώδη $αροχή 
υ$ηρεσιών, δηλαδή την διενέργεια των ασκουµένων  ελέγχων σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Ευρω$αϊκής  Ένωσης.  
 
Και αν αυτό συµβαίνει µε τα 10 τουριστικά νησιά φανταστείτε µε τα υ$όλοι$α 38 
ό$ου δεν υ$άρχει η δυνατότητα ούτε  καν  ε$ίσκεψης το καλοκαίρι.   



Σελίδα 2 από 6 

 
Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
Τηλ. 2241360630 – 2241360631 – Fax : 2241360539 – Email : sypnaped@gmail.com 

Και να φανταστείτε $ως βασικός $υλώνας της οικονοµίας µας  είναι ο 
Τουρισµός.  
 
Το υ$άρχον ανθρώ$ινο δυναµικό µε δυσκολία καταφέρνει ν’ αντα$οκριθεί στις 
ανάγκες $ου συνεχώς διευρύνονται, είναι δε αυτονόητο ότι η νέα κατάσταση $ου 
έχει διαµορφωθεί  να ε$ιφέρει συνέ$ειες στην ταχύτητα διεκ$εραίωσης των 
υ$οθέσεων, σε µια ε$οχή µάλιστα $ου χρειάζεται γρήγορος βηµατισµός και 
αυξηµένα αντανακλαστικά α$ό την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, θέτοντας $λέον ορατό 
ζήτηµα λειτουργικότητας των Υ$ηρεσιών µας, µε άµεσο ε$ακόλουθο την 
εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε ιδιώτες.  
 

 
Θεσµική αναθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

Η αναθεώρηση του θεσµικού $λαισίου της το$ικής αυτοδιοίκησης Β΄βαθµού θα 
$ρέ$ει να $ροβλέ$ει ρητά  τη νησιωτικότητα (γεωγραφικός κατακερµατισµός και 
θέση, $αραµεθόριος, κακή διασύνδεση µεταξύ των νησιών, α$οκλεισµοί λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών κ.λ$.), να υ$ηρετεί τη λειτουργικότητα, την 
α$οτελεσµατικότητα και να ενδυναµώνει την κοινωνική της α$οστολή.  
 
Η κεντρική κυβέρνηση $ρέ$ει να δώσει αυτονοµία, $όρους και αρµοδιότητες 
(ό$ως γίνεται στην ΕΕ) 
 
Να µεταφερθούν όλες οι αρµοδιότητες α$ό την α$οκεντρωµένη διοίκηση και τις 
α$οκεντρωµένες δοµές των Υ$ουργείων (Τουρισµού, Αγροτικής Ανά$τυξης, 
Εργασίας κτλ) στις $εριφέρειες, µε αντίστοιχη ενίσχυση του $ροσω$ικού (ή και µε 
µεταφορά α$ό τις α$οκεντρωµένες) και να µην ε$ιτρέ$εται να υ$άρχουν σ’ αυτό 
το ε$ί$εδο, α$οκεντρωµένες κρατικές υ$ηρεσίες µε αντικείµενα $αράλληλα µε 
τον Β’  βαθµό Το$ικής Αυτοδιοίκησης. 

 
 

Η ανάγκη εργαζοµένων και  $ολιτών να βρίσκονται δί$λα στα κέντρα των 
α$οφάσεων είναι δεδοµένη.  
 
Η έδρα ολοένα και $ερισσότερο  καθίσταται κυρίαρχη στη συγκέντρωση 
υ$ηρεσιών και διευθύνσεων. ∆εν µ$ορεί να γίνει ανεκτή η διαχρονικά διοικητική 
υ$οβάθµιση  της $εριοχής µας.  
 
Το µεγαλύτερο οικονοµικά, υ$ηρεσιακά και $ληθυσµιακά νησί της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για $ολλοστή φορά «κα$ελώνεται» καθώς η έδρα του ελεγκτή 
νοµιµότητας θα βρίσκεται στη  Σύρο. 
 
Η Ρόδος των 120.000 κατοίκων είναι αυτονόητο ότι $ρέ$ει να γίνει η έδρα της 
$εριφέρειας Νότιου Αιγαίου για να α$οκατασταθεί η $ολύχρονη διοικητική 
αδικία. 
 
Υ$ερέχει $ληθυσµιακά, είναι το µεγαλύτερο οικονοµικό και τουριστικό κέντρο σε 
όλο το Αιγαίο και όχι µόνο στο Νότιο.  
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∆ιαθέτει διεθνές αεροδρόµιο, έχει Πανε$ιστήµιο και Ανώτερες σχολές, είναι 
$ολιτισµικός κόµβος ,µε σηµαντική υ$εροχή και συµβολή στην Εθνική 
Οικονοµία. Και το σ$ουδαιότερο, γεωγραφικά α$οτελεί εθνικό και ευρω$αϊκό 
σύνορο. 
 
Πουθενά στην Ελλάδα δεν υ$άρχει έδρα $εριφέρειας σε µικρότερο αστικό 
κέντρο, $αρά µόνο στο Νότιο Αιγαίο. Είναι η µόνη Περιφέρεια $ου ενώ κατά 
$ολύ µεγαλύτερη $όλη (6 φορές) $ληροί όλα τα κριτήρια, η έδρα της βρίσκεται σε 
µικρότερη $όλη !! 

 
 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο Τοποθέτηση διορισµένων τακτικών µελών ( η από 

21-6-2016 επιστολή µας) 
  

Για λόγους ισονοµίας και ικανο$οίησης του αισθήµατος δικαίου ε$ιβάλλεται η 
τρο$ο$οίηση του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 $ερί$τωση αα), «ως $ρος τη 
συγκρότηση των υ$ηρεσιακών συµβουλίων α$ό τρεις (3) µόνιµους υ$αλλήλους 
και τους ανα$ληρωτές αυτών ............ και υ$ηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό 
Αττικής, για τα υ$ηρεσιακά συµβούλια $ου εδρεύουν στο Νοµό 
  
Ο $εριορισµός $ου τίθεται στη συγκρότηση των υ$ηρεσιακών συµβουλίων, ότι 
δηλαδή και οι τρεις µόνιµοι υ$άλληλοι και οι ανα$ληρωτές αυτών $ρέ$ει να 
υ$ηρετούν στην έδρα του υ$ηρεσιακού συµβουλίου είναι καταφανώς άδικος και 
σαφώς δεν $ροκρίνει την ισότιµη µεταχείριση όλων των υ$αλλήλων, οι ο$οίοι 
α$ασχολούνται µε το ίδιο καθεστώς εργασίας (καθήκοντα $ροϊσταµένων 
διεύθυνσης, έχουν τον $ερισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων $ροϊσταµένων 
διεύθυνσης). 
  
Να εξαλειφθεί µε ρητή νοµοθετική $ρόβλεψη η δυσµενής και άνιση µεταχείριση, 
την ο$οία υφίστανται οι υ$άλληλοι, οι ο$οίοι δεν υ$ηρετούν στην έδρα του 
υ$ηρεσιακού συµβουλίου, ούτως ώστε στα $λαίσια των θεµελιωδών αρχών της 
ισότητας και της χρηστής διοίκησης, οι ο$οίες $ρέ$ει να διέ$ουν τη δράση της 
δηµόσιας διοίκησης, να $εριληφθεί µε ρητή νοµοθετική $ρόβλεψη και αυτή η 
κατηγορία υ$αλλήλων (τουλάχιστον κατά συγκεκριµένο αριθµό και όχι στο 
σύνολο) στην ως άνω διάταξη του νόµου. 
 
Για το θέµα αυτό έχει  ήδη καταγραφή σηµαντική αντίδραση και αναταραχή 
στους υ$αλλήλους της ∆ωδεκανήσου οι ο$οίοι δεν είναι διατεθειµένοι να 
δεχτούν τέτοια αδικία. Σύντοµα για το θέµα θα γίνει γενική συνέλευση του 
συλλόγου. Σε $ερί$τωση $ου συγκροτηθεί τέτοιο ΥΣ γίνεται αντιλη$τό ότι δεν 
µ$ορούµε να συµµετέχουµε σε συλλογικό όργανο στο ο$οίο τα 4 α$ό 5 µέλη θα 
$ροέρχονται α$ό τη Σύρο. ∆εν είναι λογικό ούτε δυνατό να γίνει ανεκτό το 25% 
των υ$αλλήλων της Περιφέρειας $ου βρίσκονται σε ένα νησί µε $ληθυσµό 21.500 
άτοµα (Σύρος) να διαφεντεύουν µέσω του υ$ηρεσιακού συµβουλίου το 75% των 
υ$αλλήλων, ειδικά όταν το 40% των υ$αλλήλων της Περιφέρειας βρίσκονται 
στην Ρόδο των 120.000 κατοίκων. Για τον λόγο αυτό δεν $ρόκειται να 
α$οδεχτούµε καµία α$όφαση ενός τέτοιου αντιδηµοκρατικού υ$ηρεσιακού 
συµβουλίου και θα $ροσβάλουµε κάθε α$όφαση του µε κάθε ένδικο µέσο. 
Εφόσον δεν µ$ορεί να βρεθεί τρό$ος ισότιµης συµµετοχής στο υ$ηρεσιακό 
συµβούλιο των υ$αλλήλων της ∆ωδεκανήσου, ας µεταφερθεί η έδρα της 
Περιφέρειας στην Ρόδο $ου είναι το $ιο δίκαιο, το λογικό και το αναµενόµενο. 
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Κατάργηση της Υ∆Ε και µεταφορά αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες 
  

Στο $λαίσιο των αναδιαρθρώσεων, $ου $ροωθούνται στο δηµόσιο τοµέα και στο 
κράτος γενικότερα, έχουµε σε εξέλιξη και την υλο$οίηση της µεταφοράς των 
αρµοδιοτήτων των Υ$ηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) στις Οικονοµικές 
Υ$ηρεσίες των δηµόσιων φορέων (Περιφερειών κ.α.), σύµφωνα µε τον ν. 
4337/2015 και των Α$οφάσεων, $ου έχουν ακολουθήσει. 
 
Με τον τρό$ο αυτό µεταβιβάζεται η ευθύνη της κάθε $ολιτικής ε$ιλογής στους  
διευθυντές των οικονοµικών υ$ηρεσιών, οι ο$οίοι θα κληθούν να ελέγχουν την 
νοµιµότητα των ενεργειών των $ολιτικών τους $ροϊσταµένων, να διασφαλίζουν 
ότι  «οι δεσµεύσεις $ου εγκρίνονται και καταχωρούνται αφορούν νόµιµες και 
κανονικές δα$άνες», ότι για «όλες τις $ολυετείς υ$οχρεώσεις του 
$ροϋ$ολογισµού, έχουν τηρηθεί οι $ροϋ$οθέσεις», ότι «τα τιµολόγια αγαθών και 
υ$ηρεσιών εξοφλούνται εντός των $ροθεσµιών $ου $ροβλέ$ονται», ότι «δεν 
συσσωρεύονται ληξι$ρόθεσµες οφειλές» κλ$. 
 
Θα $ολλα$λασιαστούν οι $ιέσεις α$ό τους φορείς- αρχές στους οικονοµικούς 
υ$αλλήλους, $ου θα ασκούν τον έλεγχο νοµιµότητας των δα$ανών.  
 
Α$οτελεί ή όχι $αραλογισµό, διοικητικά υφιστάµενοι να ελέγχουν τους 
$ροϊσταµένους τους; 
 
Σύµφωνα µε το Ν.2362/95 οι υ$άλληλοι των Υ∆Ε δεν θεωρούνται δηµόσιοι 
υ$όλογοι και ευθύνονται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά τις διατάξεις του 
ΥΚ. 
  
Σύµφωνα µε το Ν. 4337/2015 ο $ροϊστάµενος οικονοµικών υ$ηρεσιών υ$έχει 
αστική ευθύνη και για κάθε ζηµία $ου $ροξένησε στον οικείο φορέα α$ό δόλο ή 
βαριά αµέλεια. 
  

Ζητάµε:  
 

• Την ανάκληση της σχετικής διάταξης του νοµοθετικού $λαισίου (ν. 
4337/2015 και σχετικές Α$οφάσεις). Άρση του καθεστώτος µεταφοράς 
αστικής ευθύνης στους υ$αλλήλους των οικονοµικών υ$ηρεσιών των 
Περιφερειών. 

 

• Τη δηµιουργία ∆ηµόσιας Αρχής, για τον έλεγχο των δα$ανών, 
ανεξάρτητης α$ό τους ελεγχόµενους. 

 

• Να καθιερωθεί καθολικός, ουσιαστικός και $λήρης έλεγχος όλων των 
δα$ανών.  
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Νοµική στήριξη υπαλλήλων και στα αστικά δικαστήρια 
  

Στο Σχέδιο Νόµου για τη ρύθµιση θεµάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού στο άρθρο 21 
"Νοµική στήριξη υ$αλλήλων ΟΤΑ" θεωρούµε ότι $ρέ$ει να $ροβλεφθεί νοµική 
στήριξη στους υ$αλλήλους και στα αστικά δικαστήρια, καθώς η $αρα$οµ$ή σε 
$οινικά δικαστήρια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, για λόγους 
υστεροβουλίας ακολουθεί και άσκηση αγωγής στα αστικά δικαστήρια. Η 
δυσχερής δε οικονοµική κατάσταση των συναδέλφων δεν ε$ιτρέ$ει την νοµική 
εκ$ροσώ$ηση τους, γεγονός $ου τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε αγωγές 
τέτοιου είδους.  
  
  
Μέσα ατοµικής προστασίας 
  

Στο ίδιο σχέδιο νόµου στο άρθρο 52 $ου αφορά τα µέσα ατοµικής $ροστασίας να 
διευκρινιστεί ότι η $ροµήθεια των ειδών αυτών, αφορά και υ$αλλήλους ΟΤΑ β' 
βαθµού, ό$ου αναφέρεται ΟΤΑ γενικά, καθώς και οι ΟΤΑ β' βαθµού διαθέτουν 
υ$ηρεσίες $ου α$αιτείται η χρήση µέσων αυτο$ροστασίας (υ$άλληλοι $ου 
εργάζονται σε εργαστήρια, διενεργούν αυτοψίες, αδειοδοτήσεις, ελέγχους, 
καθαρισµούς κλ$). 
 
  

Μετακινήσεις εκτός έδρας - ∆εν µπορούµε να επιδοτούµε την διαµονή και 

διατροφή µας.  
 
∆ηλώνουµε ουσιαστική αδυναµία να $ραγµατο$οιήσουµε υ$ηρεσία εκτός έδρας 
(αυτοψίες έργων, ελέγχους σε νησιά κλ$) γιατί, $ολύ α$λά, δεν µ$ορούµε να 
υ$οστηρίξουµε το υ$ερβολικό κόστος των εξόδων µετακίνησης και διαµονής για 
το ο$οίο µας υ$οχρεώνει η νοµοθεσία να το $ληρώσουµε α$ό την «τσέ$η» µας 
και µετά α$ό τρείς µήνες (στην καλύτερη $ερί$τωση) να µας τα α$οδώσει η 
υ$ηρεσία. 
 
Οι ιδιαίτερες συνθήκες µια $ολυνησιωτικής Περιφέρειας $ρέ$ει να λαµβάνονται 
υ$όψη σε αυτή την $ερί$τωση καθώς τα δροµολόγια των $λοίων είναι $ολλές 
φορές σ$άνια, ιδιαίτερα κατά την χειµερινή $ερίοδο και οι συνθήκες 
µετακίνησης α$ό νησί σε νησί εξαιρετικά δυσχερείς.  
 
Μία µετακίνηση α$ό τη Ρόδο σε νησί της ∆ωδεκανήσου $ου θα ε$ιστρέψεις µετά 
τη µία η ώρα τη νύχτα δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αυθηµερόν, ή σε 
µετακίνηση α$ό νησί σε νησί $ου είναι µικρότερη α$ό 20 ν.µ. να µην έχει 
δικαίωµα διανυκτέρευσης.  
 
Στη $ερί$τωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και 
των αντικειµενικών δυσχερειών $ου συνε$άγεται ο νησιωτικός της χαρακτήρας,  
κάθε µετακίνηση $ρέ$ει να α$οσυνδεθεί α$ό όριο α$οστάσεων και να θεωρείται 
εκτός έδρας, µε ολόκληρη α$οζηµίωση και µε δικαίωµα διανυκτέρευσης (εάν και 
ό$ου α$αιτείται). 
 
Α$αιτούµε νοµοθετική ρύθµιση για $ρο$ληρωµή των εξόδων µετακίνησης και 
διαµονής καθώς και αύξηση σε σχέση µε την η$ειρωτική Ελλάδα των ηµερών 
µετακίνησης  εκτός έδρας  αλλά και των συνοδών α$οζηµιώσεων  λόγω του 
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υψηλού κόστους στην  διαµονή και διατροφή, αλλά και του γεγονότος ότι για 
µια µετακίνηση α$ό ένα νησί σε  άλλο µ$ορεί να χρειαστούν  όχι α$λά 1 αλλά 
$ολλές  φορές και 2 και 3 µέρες  ή  και $ερισσότερες (καιρού  θέλοντος  και 
δροµολογίων – εφο$λιστών ε$ιτρε$όντων).  

 
  
 

Κύριε Υ$ουργέ, 
 

Σας καλούµε ενεργήσετε ως εκλεγµένος εκ$ρόσω$ος των Ελλήνων $ολιτών µε 
γνώµονα την αναβάθµιση των υ$ηρεσιών για υψηλότερου ε$ι$έδου 
$αρεχόµενων υ$ηρεσιών στους $ολίτες και να υ$ερασ$ιστείτε τον κοινωνικό 
ρόλο της Περιφέρειας, αναλογιζόµενος όχι τις διεθνείς υ$οχρεώσεις της χώρας 
και τους $εριορισµούς $ου α$ορρέουν α$ό αυτές, αλλά το χρέος σας ως 
εκλεγµένου εκ$ροσώ$ου των Ελλήνων $ολιτών και τις υ$οχρεώσεις $ου 
α$ορρέουν α$ό αυτή την ιδιότητα σας.  
 
Α$οφάσεις “τεχνικού” χαρακτήρα µε $ρόσκαιρο δηµοσιονοµικό όφελος, µ$ορεί 
να έχουν µακρο$ρόθεσµα δυσµενέστατα α$οτελέσµατα συνολικά για τη 
κοινωνία.  
 
Εµείς, σε συνεχή ε$αφή και αντλώντας δύναµη α$ό τα µέλη µας, θα συνεχίσουµε 
να µαχόµαστε για την αναβάθµιση της εργασίας µας και για τη διασφάλιση ότι η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα $αρέχει τα δηµόσια αγαθά $ου οφείλει στους 
$ολίτες. 

 

Σας ευχαριστούµε. 

 
 

 

 


