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Ρόδος 26-09-2013 
 
Αρ. �ρωτ. 15 

 

Προς  

 

k. Ιωάννη Μαχαιρίδη                         
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
 
 
Κοινο�οίηση : 

 

1) k. Φώτη Χατζηδιάκο 
Αντι)εριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου 

 

2) Τα µέλη του ΣΥΠΝΑΠΕ∆ 
 

3) Tον Πρόεδρο και τα µέλη του 
ΣΥΝΑΝΚ 

 
4) Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 

Λειτουργίας 
 
 

Θέµα  : Άµεσες )ρωτοβουλίες για )ροστασία των υ)αλλήλων  
α)ό τη  διαθεσιµότητα – κινητικότητα    

 
κ. Περιφερειάρχα 
 
Στο συνηµµένο ΦΕΚ δηµοσιεύθηκαν οι α)ολύσεις 1.349 συναδέλφων µας )ου  
υ)ηρετούν σε )ανε)ιστήµια της χώρας. Η ε)ίθεση άρχισε. Οι α)ολύσεις στο 
χώρο των µόνιµων υ)αλλήλων ξεκίνησαν.  
 
Αναφορά για το Πανε)ιστήµιο Αιγαίου, )ρος το )αρόν δεν υ)άρχει. 
 
Σας υ)ενθυµίζουµε ότι τον ∆εκέµβριο του 2012, αναλάβατε )ρωτοβουλία (και 
σας ευχαριστούµε) να εξαιρεθούν α)ό τη διαδικασία της διαθεσιµότητας 
υ)άλληλοι )ροερχόµενοι α)ό την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς και α)ό 
την Α)οκεντρωµένη ∆ιοίκηση και το Πανε)ιστήµιο Αιγαίου, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας », ε)ισηµαίνοντας ότι η έννοια της 
νησιωτικότητας και της ειδικής µέριµνας )ρος το νησιωτικό χώρο, ό)ως αυτή 
)ροβλέ)εται ρητά α)ό το Σύνταγµα της χώρας είναι υ)οχρέωση και δεν 
)ρέ)ει να α)οτελεί εξαίρεση. 
 
κ. Περιφερειάρχα 
 
Είναι γνωστό ότι οι αλλαγές της κοινωνικής, οικονοµικής και διοικητικής 
ζωής )ου βίαια ε)έβαλαν η κυβέρνηση σε συνεργασία µε την  ΕΕ, την τρόικα 
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και το ∆ΝΤ δηµιούργησαν µεγάλα )ροβλήµατα τους )ολίτες της Περιφέρειας 
µας. 
 
Προβλήµατα )ου ξεκίνησαν µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη», την 
υ)οχρηµατοδότηση και την υ)οστελέχωση των υ)ηρεσιών µας. 
 
Η κυβέρνηση, χρησιµο)οιώντας, τη διαδικασία αξιολόγησης ∆ηµοσίων 
Υ)ηρεσιών και ∆οµών του Κράτους, )ροχωρά σε καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις Υ)ηρεσιών και α)ολύσεις εργαζοµένων.  
 
∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά την αντίθεσή µας σε ο)οιαδή)οτε µορφή 
διαθεσιµότητας κινητικότητας των δηµοσίων υ)άλληλων, και σας καλούµε  
να σταθείτε για άλλη µια φορά στο )λευρό των εργαζοµένων. 
 
Να  εντατικο)οιήσετε τους )αρεµβάσεις σας στο Υ)ουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης )ροκειµένου στο )λαίσιο αναγνώρισης των συνταγµατικών 
ε)ιταγών για τη νησιωτικότητα, να εξαιρεθούν οι υ)άλληλοι της Περιφέρειας 
µας και να α)οτρα)ούν α)ολύσεις, ουσιαστικά, εργαζοµένων µε )ολύτιµη 
εµ)ειρία και οι ο)οίοι είναι α)αραίτητοι για τη λειτουργία των υ)ηρεσιών 
µας, καθώς ε)ίσης τη χρηµατοδότηση και την ε)ι )λέον ενίσχυση  µε 
)ροσω)ικό  των υ)οστελεχωµένων υ)ηρεσιών µας, )ου είναι α)αραίτητες για 
τους )ολίτες του Νοτίου Αιγαίου.  
 
Με εκτίµηση. 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιου  
Ο Πρόεδρος 

 
 

Αντώνιος  Γκίκας  

 Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 
 
 
 


