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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

Αρ. πρωτ. : 314 
 
Ερμούπολη : 28-07-2016 
 

ΠΡΟΣ : 
 
Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.  
(να σταλεί με e-mail: des_arxonti@yahoo.gr-gabrielioannidis@gmail.com) 
με παράκληση να σταλεί και στους Α'θμιους Συλλόγους σας 

 

ΚΟΙΝ:  
1. ΑΔΕΔΥ (να σταλεί με e-mail: adedy@adedy.gr) 
2. ΟΣΥΑΠΕ (να σταλεί με e-mail: osyape@otenet.gr) 
3. Σύλλογος Εργαζομένων Α.Δ.Α.  
   (να σταλεί με e-mail: apdaigaiou@gmail.com, hzepatos@gmail.com) 

4. ΣΥΠΝΑΠΕΔ  
5. Μέλη μας 
6. ΜΜΕ 

 

 

Θέμα :  Σχετικά με τις θέσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ και το από 22-7-2016 έγγραφο της 

ΟΣΕΑΔΕ. 

 

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 

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

δ), καθώς νομίζουμε ότι έχει προκύψει και μία σχετική σύγχυση σε εσάς, καθώς 

θεωρείτε ότι αφορούν απόψεις του Συλλόγου υπαλλήλων Ν. Αιγαίου. Να 

ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και πάλι ότι πρόκειται για έγγραφα του Συλλόγου Π.Ε. 

Δωδεκανήσου, καθώς στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν δύο σύλλογοι 

εργαζομένων (ένας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, όπως άλλωστε και στις 

περισσότερες αιρετές Περιφέρειες). 

Με τα όσα αναγράφονται στα δύο αυτά έγγραφα δεν έχουμε καμία σχέση και σε 

καμία περίπτωση δεν απηχούν τις θέσεις του συλλόγου μας. Εξ' άλλου οι κοινοί μας 

αγώνες με τους συναδέλφους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εδώ και χρόνια 
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(ενάντια στον Καλλικράτη, στις διαθεσιμότητες, στα μνημόνια) είναι γνωστοί και το 

κοινό μας μέτωπο είναι αρραγές και δοκιμασμένο. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι θέσεις μας είναι σαφείς και ότι πάντα, 

εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των συναδέλφων της Π.Ν.Αι., δεν ερχόμαστε με 

κανένα τρόπο σε αντίθεση με εσάς, πολύ δε περισσότερο θεωρούμε ότι ο αγώνας μας 

είναι κοινός. Τα προβλήματα των εργαζόμενων είναι τα ίδια, είτε εργάζονται στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε στην Περιφέρεια. Ειδικότερα στη πολυνησιωτική μας 

περιφέρεια είναι ιδιαίτερα οξυμένα (νησιωτικότητα, υποστελέχωση), πέρα από τα 

γενικότερα προβλήματα και την φτωχοποίηση όλων μας, μετά τις πολυετείς εφαρμογές 

των μνημονίων, από τις διαδοχικές συγκυβερνήσεις έως σήμερα και από την 

εφαρμογή του Καλλικράτη. Οι δε συνάδελφοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

βρίσκονται στην ίδια θέση με εμάς. 

Ζητάμε λοιπόν από την Ομοσπονδία σας να προχωρήσει σε διορθωτική 

ανακοίνωση για το σημαντικό αυτό θέμα ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, για 

το ποιες δηλώσεις αφορούσε η ανακοίνωσή σας και θα παρακαλούσαμε επίσης να 

γίνει και σχετική ενημέρωση όλων των αποδεκτών του εγγράφου σας. 

 

Συν.: Τα (α), (β) και (δ) έγγραφα. 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

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 
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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 
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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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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.   
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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. 

 
 

 

 


