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 Ρόδος 29-11-2016 
 

Αρ. πρωτ. 29 

 
Προς : 

 

1) κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη                                  
Υπουργό Εσωτερικών 

 
Κοινοποίηση : 
 

1) κ. Όλγα Γεροβασίλη                                            
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

2) κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή                                 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 

 

3) κ. Νεκτάριο Σαντορινιό                                 
Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής 

 

4) κ. Γεώργιο Χατζημάρκο               
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

 

5) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

 

6) Βουλευτές Δωδεκανήσου 
 

7) Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. & Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
 

8) Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. Ε.Ν.Π.Ε. 
 

9) ΥΠ.ΕΣ. Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης                            
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ               
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ      

 

 

 

Θέμα : Διατήρηση των ανεξάρτητων Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

   

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αφορμή τη αυριανή σύσκεψη στο 
Υπουργείο σας σχετικά με θέματα μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε. στις Περιφέρειες 
από 1-1-2017, υπενθυμίζουμε την ήδη κατατεθειμένη πρόταση μας : 
 

Το Υπουργείο Οικονομικών με το πρόσχημα της αναδιοργάνωσης των οικονομικών 
υπηρεσιών των Περιφερειών επιβάλλει την κατάργηση των Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Δωδεκανήσου ( αρ. πρωτ. 2/77792/0026/26-9-2016 έγγραφο «……..η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και δεδομένου ότι φέρει τη συνολική 
ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της περιφέρειας, προτείνεται η διοικητική υπαγωγή των 
Τμημάτων Ταμειακής Υπηρεσίας των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των 
περιφερειακών ενοτήτων στη Διεύθυνση Οικονομικού της περιφέρειας……..… οι αρμοδιότητες 
των Τμημάτων Λογιστικής Διαχείρισης των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού που 
εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθίστανται ανενεργές και πρέπει να απαλειφθούν.») 
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Η νέα επιχειρούμενη διοικητική υποβάθμιση των Δωδεκανήσων έχει μεγάλο βάθος 
χρόνου. Για μία σειρά ετών, τα Δωδεκάνησα διαχειρίζονται από το κράτος με 
διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες και είναι 
αποδέκτες συνεχών αρνητικών πολιτικών οι οποίες απειλούν την ίδια την 
αυτοδιοικητική υπόσταση τους και την απορρόφηση τους από άλλες οντότητες 

 
Πρακτικοί και ουσιαστικοί λόγοι (υποστελέχωση αλλά και ιδιαίτερα άνιση κατανομή 
του πληθυσμού καθώς το 40% του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
βρίσκεται στην Ρόδο και το 60% στα Δωδεκάνησα ενώ μόνο το 7% στην Σύρο που 
είναι και η έδρα της Περιφέρειας) έχουν επιβάλλει από καταβολής του «Καλλικράτη» 
τη λειτουργία δύο ανεξάρτητων Διευθύνσεων  Οικονομικών Υπηρεσιών σε Κυκλάδες 
και Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα λειτουργεί ανεξάρτητη διαχείριση προϋπολογισμού 
και δαπανών στην ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου. (Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της ΠΕ Δωδεκανήσου 61.000.000,00€ και των Κυκλάδων 
32.000.000,00€, ταμειακά αδιάθετα Δωδεκανήσου 44.000.000,00€ και Κυκλάδων 
16.000.000,00€, τεχνικό πρόγραμμα Δωδεκανήσου 46.000.000,00€, Κυκλάδων 
16.000.000,00€). Συνεπώς απαιτείται η εξυπηρέτηση τοπικά της κάθε περιφερειακής 
ενότητας (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) 
 
Ο ιδιαίτερα υψηλός όγκος συναλλαγών της  ΠΕ Δωδεκανήσου, ο εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός, η απόσταση των δύο διοικητικών κέντρων (Σύρου και Ρόδου),  
δημιουργεί δυσχέρειες στην εξ’ αποστάσεως λειτουργία της εκκαθάρισης των 
δαπανών. Επιπλέον δεν υπάρχει συχνή συγκοινωνία μεταξύ των δύο διοικητικών 
κέντρων. (μία φορά ανά εβδομάδα προσέγγιση πλοίου τους χειμερινούς μήνες και 
τρεις φορές τους θερινούς μήνες). 
 
Δεδομένης της συνταγματικής πρόνοιας για ανάδειξη της νησιωτικότητας και 
στήριξης των νησιωτικών περιοχών με κάθε πρόσφορο μέσο όπως είναι η δημιουργία 
συνθηκών καλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών σε αυτές, επιβάλλουν την 
εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το προαναφερόμενο κριτήριο και τη 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις ΠΕ 
Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου. 
 
Είναι αναγκαίο να αποτρέψετε το μόνιμο παραγκωνισμό των Δωδεκανήσων 
ρυθμίζοντας θετικά τα προαναφερθέν ζήτημα. Δεν είναι τοπικιστική η θέση που 
διατυπώνουμε, είναι μια ρεαλιστική θέση διότι αυτά είναι τα νησιά μας. Αυτή είναι η 
άλλη Ελλάδα, γιατί μαζί με τη θάλασσά μας είμαστε μια μεγάλη χώρα. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τ.Υ. 
 

Αντώνιος Γκίκας 

 Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Τ.Υ. 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 

  
  
 
 


