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Θέμα: Κατάθεση θέσεων του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. για την τροποποίηση του 
Οργανισμού της Περιφέρειας . 
 
Ο Σύλλογός μας σε πλήρη συνέχεια των θέσεών του και με συνέπεια και 
ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο 
και ιδιαίτερα προς τους συναδέλφους μας,  
λόγω των κάτωθι :  
 
Α. Της τοποθέτησής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας στις 14 -10-2016, στο 
οποίο: 
 
- Ζητήσαμε να δημιουργηθεί Δημόσια Αρχή για τον έλεγχο των δαπανών, 
ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους. 
 
- Ζητήσαμε να καθιερωθεί καθολικός, ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος όλων 
των δαπανών και να παραμείνει ο προσυμβατικός και προληπτικός έλεγχος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
 
- Αναφέραμε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υ.Δ.Ε. επηρεάζει άμεσα 
τους εργαζομένους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών: 
 

 οι Διευθυντές των Οικονομικών Υπηρεσιών θα καλούνται να ελέγχουν τη 
νομιμότητα των ενεργειών των πολιτικών Προϊσταμένων τους. 

 Τυχόν πιέσεις από όλες τις πλευρές στους οικονομικούς υπαλλήλους που 
θα ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών θα είναι ένα γεγονός 
που δεν αντισταθμίζεται με ημίμετρα, όπως η παραμονή των 
Προϊσταμένων Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών στη θέση τους για 5 
έτη. Τονίσαμε ότι από το γεγονός αυτό θα δημιουργηθούν τεράστια 
προβλήματα, καθώς δεν είναι δυνατόν διοικητικά υφιστάμενοι να ελέγχουν 
τους Προϊσταμένους και δεν θα ασκείται με ορθό τρόπο ο προγενέστερος 
έλεγχος. 

 
-Τονίσαμε ότι: 
 

http://www.synank.gr/


 η δραματική υποστελέχωση των Οικονομικών Υπηρεσιών θα καταστήσει 
αδύνατη την ήδη προβληματική λειτουργία τους, καθώς ήδη λειτουργούν 
(όπως και όλες οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας) στα όρια. 

 η παντελής έλλειψη εκπαίδευσης στις διαδικασίες του δημοσιονομικού 
ελέγχου από τους εργαζόμενους στις Οικονομικές Υπηρεσίες των 
Περιφερειών, καθώς και η έλλειψη τεχνικής και νομικής υποστήριξης, θα 
καταστήσουν πιθανότατα αδύνατη τη λειτουργία τους. 

 
Θυμίζουμε επίσης ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε 
στην έδρα της Περιφέρειας στις 14-10-2016 αποφασίστηκε ομόφωνα το 
«κλείσιμο» των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, αφού λόγω της υποστελέχωσης, 
όπως τόνισε και ο Περιφερειάρχης: «η κατάσταση αυτή έχει ως  συνέπεια 
σοβαρές  οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και αδυναμίες, που 
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των Υπηρεσιών, οι οποίες αδυνατούν να 
προσφέρουν στους νησιώτες το επίπεδο των υπηρεσιών που εκ του ρόλου 
τους οφείλουν», γεγονός το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί.   
 
Β. Της θέσης της Ομοσπονδίας μας ΟΣΥΑΠΕ που έγκαιρα έχει 
τοποθετηθεί επί του θέματος, ως εξής: 
 
Η Ομοσπονδία έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της με το υπ’ αρ. 34/12-7-2016 
έγγραφό της σε αυτή την διαδικασία, γιατί επί της ουσίας δρομολογείται 
«κατάργηση» του όποιου ελέγχου των οικονομικών των φορέων της γενικής 
κυβέρνησης, αφού αυτός που θα αποφασίζει για την εκτέλεση μιας δαπάνης, 
ο «διατάκτης», θα ελέγχει και την ορθότητα της απόφασης και της εκτέλεσής 
της, δια μέσω των υφισταμένων του !!! Δηλαδή, προβλέπεται οι διοικητικά 
υφιστάμενοι να ελέγχουν την προϊσταμένη αρχή τους, οι υπάλληλοι των 
οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας τον Περιφερειάρχη!!! 
 
Γ. Της παγιωμένη θέσης του Συλλόγου μας, αλλά και της Ομοσπονδίας 
μας ΟΣΥΑΠΕ ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στα σχέδια 
κατάργησης Οργανικών Μονάδων που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή 
λειτουργία των Περιφερειών και το προσωπικό που υπηρετούν σε 
αυτές.  
 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ομοσπονδία μας διαπίστωσε ότι 
καταργούνται σε άλλες Περιφέρειες Τμήματα και Διευθύνσεις (πχ στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατάργησαν το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης 
και συγκεντρώσανε στην έδρα, από κάθε ΠΕ την αρμοδιότητα της 
μισθοδοσίας) και διαχέονται πληροφορίες ότι θα μεταφερθούν υπάλληλοι σε 
άλλη Περιφερειακή Ενότητα (άλλο νομό κλπ)! 
 

Το ίδιο φαίνεται ότι πήγαινε να συμβεί και εδώ (αν και διαφαίνεται ότι 
αποφεύχθηκε) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  κάτι που όπως είχαμε 
δηλώσει από την αρχή μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. 

 
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι και σαν ΣΥΝΑΝΚ σε συνεργασία με την ΟΣΥΑΠΕ 
θα σταθούμε απέναντι σε κάθε τυχόν τέτοια ενέργεια  καθώς και σε κάθε  
τυχόν  αυθαίρετη «μετακίνηση» υπαλλήλου, ανεξάρτητα του πως αυτή 
«ντύνεται» και πως παρουσιάζεται. 



 
Για όλους τους παραπάνω λόγους,  
 
η εισήγησή του ΣΥΝΑΝΚ σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν.3852/2010 
είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ όσον αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α) με τον οποίο τροποποιήθηκαν 
άρθρα του Ν.4270/2014 που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου δαπανών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τ.Υ. Τ.Υ. 

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 

 


