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Fax : 2241044421 

Email : sypnaped@gmail.com 

 Ρόδος 19-12-2016 
 

Αρ. �ρωτ. 31 
 

Προς : 
 

 

 

Πρόεδρο και µέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 
 

                         

Κοινο�οίηση :  
 
 
 

1) Γραφείο Περιφερειάρχη 
 

2) Εκτελεστικό Γραµµατέα 
 

3) Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
 

4) Σύλλογο Υ�αλλήλων Περ. Νοτίου Αιγαίου 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων 
(ΣΥΝΑΝΚ)  

 
 

 
 

                                                            
Θέµα :  Κατάθεση α�όψεων ε�ί της �ροτεινόµενης  τρο�ο�οίησης του 

ΟΕΥ �ου αφορά την οργανωτική διάρθρωση – συγκρότηση των 
Οικονοµικών Υ�ηρεσιών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.  

 
Σχετικά  : 1) Το α.�. 155081/15822/ 13-12-2016 έγγραφο σας 
  2) Το α. �. 8/27-3-2016 έγγραφο µας µε θέµα «Κατάθεση γνώµης 

για την τρο�ο�οίηση του ΟΕΥ της ΠΝΑι» 
  3) Το α. �. 24/22-9-2016 έγγραφο µας µε θέµα «Αναστολή 

εφαρµογής του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α)…» 

  4) Το α.�. 29/29-11-2016 έγγραφο µας µε θέµα «∆ιατήρηση των 
ανεξάρτητων ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υ�ηρεσιών…» 

  5) Το α.�. 28/26-11-2016 έγγραφο µας µε θέµα «Χωροταξικός και 
λειτουργικός ε ̟ανα ̟ροσδιορισµός της Αυτοδιοίκησης…» 

  6) Το α.�. 27/12-11-2016 έγγραφο υ�όµνηµα µας  
  7) Το α.�. 23/5-9-2016 έγγραφο µας µε θέµα «Α�όψεις 

ΣΥΠΝΑΠΕ∆ ε�ί του �ολυνοµοσχεδίου “Αυτοτελής Υ�ηρεσία 
ε�ο�τείας ΟΤΑ ….”»  

 

Για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων α�ό τις Υ∆Ε στις Οικονοµικές Υ�ηρεσίες  

Περιφερειών και την  αναδιοργάνωση των υ�ηρεσιών έχουν εφαρµογή οι 

 διατάξεις του άρθρ.58 του ν.4438/2016 (τΑ΄/ΦΕΚ220/28.11.2016)  «…ε. Για 

την εφαρµογή των διατάξεων του �αρόντος άρθρου, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. 

εφαρµόζονται οι οικείες �ερί οργάνωσης υ�ηρεσιών και τρο�ο�οίησης 

οργανισµών διατάξεις….» (άρθρο 241 του Ν.3852/2010) 
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Ο σύλλογος µας έχει εκφράσει την αντίθεση του µε σειρά εγγράφων (τα 

αναφερόµενα στα σχετικά), στη µεταφορά των αρµοδιοτήτων των Υ�ηρεσιών 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) στις Οικονοµικές Υ�ηρεσίες των δηµόσιων 

φορέων και ανάµεσά τους και στις Περιφέρειες, σύµφωνα µε τους νόµους 

4270/2014, 4337/2015 και των σχετικών α�οφάσεων. Είµαστε αντίθετοι γιατί 

ε�ί της ουσίας δροµολογείται η «κατάργηση» του ό�οιου ελέγχου των 

οικονοµικών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, αφού αυτός �ου θα 

α�οφασίζει για την εκτέλεση µιας δα�άνης, ο «διατάκτης», θα ελέγχει και την 

ορθότητα της α�όφασης και της εκτέλεσής της, δια µέσω των υφισταµένων 

του!!! ∆ηλαδή �ροβλέ�εται οι διοικητικά υφιστάµενοι να ελέγχουν την 

�ροϊσταµένη αρχή τους, οι υ�άλληλοι των οικονοµικών υ�ηρεσιών της 

Περιφέρειας τον Περιφερειάρχη!!! Αυτό µ�ορεί να έχει σαν α�οτέλεσµα το 

οξύµωρο, α�οφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου να ακυρώνονται α�ό 

τον Γενικό ∆ιευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας (∆ιοικητικού & Οικονοµικού) 

ή τον εξουσιοδοτηµένο ∆/ντη Οικονοµικού. 

 

Ταυτόχρονα είχαµε ε�ισηµάνει ότι µε αυτές τις διαδικασίες οι συνάδελφοί 

µας των Οικονοµικών Υ�ηρεσιών κινδυνεύουν να «φορτωθούν» µε ευθύνες – 

αστικές, �οινικές - και καταλογισµούς, ενώ θα είναι «ο τελευταίος τροχός της 

αµάξης» των σχετικών α�οφάσεων και ενεργειών.   

 

Σήµερα λίγες µέρες �ριν την µεταφορά της αρµοδιότητας αυτής (α�ό 1-1-

2017) βρισκόµαστε ως εργαζόµενοι µ�ροστά στο µεγάλο �ρόβληµα της 

τραγικής υ�οστελέχωσης και της οργανωτικής διάρθρωσης των 

υ�ηρεσιών αυτών. 

 

Α�ό την εισήγηση �ροκύ�τει ότι έγινε α�οδεκτό το αίτηµα των εργαζοµένων, 

της διατήρησης των ανεξάρτητων ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υ�ηρεσιών σε 

Σύρο και Ρόδο µε ίδιες ακριβώς αρµοδιότητες στο �λαίσιο των γενικών 

αρχών και θέσεων της �λήρους αντιστοίχησης των υ�ηρεσιών σε ∆ωδεκάνησα 

και Κυκλάδες. Ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές. Ουσιαστικά η αντιστοίχηση 

ε�ιτυγχάνεται όχι νοµοθετικά ή µέσω του οργανισµού, αλλά µε µια �ράξη 

εξουσιοδότησης του εκάστοτε Γενικού ∆ιευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας 

(∆ιοικητικού & Οικονοµικού) ο ο�οίος �αρέχει στους ∆ιευθυντές 

Οικονοµικού Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου αρµοδιότητες και θέτει όρια. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό στο µέλλον θα δηµιουργήσει �ροβλήµατα γιατί 

είναι �ολύ �ιθανό κά�οιος Γενικός ∆ιευθυντής, �ου θα θελήσει να αναλάβει ο 

ίδιος τις κατά νόµο �ροβλε�όµενες αρµοδιότητες , να µην �αράσχει αυτή την 

εξουσιοδότηση ή ακόµα χειρότερα να την �αράσχει µόνο στον ∆ιευθυντή 

Οικονοµικού της Έδρας (Σύρου) ή να θέσει �ολύ χαµηλά όρια,  µε συνέ�εια 
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ουσιαστικά να µεταφερθεί η διαχείριση των κονδυλίων της ∆ωδεκανήσου 

στην Σύρο. 

 

Ε�ειδή κάθε νέα οργανωτική δοµή �ρέ�ει να εξυ�ηρετεί την �οικιλία των 

σκο�ών και στόχων της Περιφέρειας ώστε να αντα�οκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες των �ολιτών του Νοτίου Αιγαίου δηλώνουµε ότι ισχύουν οι 

�ροαναφερθείσες στα σχετικά έγγραφες θέσεις µας ως �ρος τις �ροτεινόµενες 

αλλαγές και ε�ειδή θεωρούµε ότι κάθε α�οσ�ασµατική και µε διαδικασίες 

κατε�είγοντος διευθέτηση ζητηµάτων οργάνωσης υ�ηρεσιών �ιθανόν να 

ε�ιφέρει το αντίθετο α�ό το ε�ιδιωκόµενο α�οτέλεσµα, ζητάµε σε ε�όµενη 

συνεδρίαση να γίνει σε ρεαλιστική βάση συνολική συζήτηση για τον ΟΕΥ. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τ.Υ. 
 

Αντώνιος Γκίκας 

 Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Τ.Υ. 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 

 


