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Τηλ.  : 2241360550 
 : 2241360631 
Fax : 2241044421 
Email : sypnaped@gmail.com 

 Ρόδος 12-11-2016 
 

Αρ. πρωτ. 27 
 

Προς : 
 

 

1) κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή                                 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 
 

2) κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη                                  
Υπουργό Εσωτερικών 
 

3) κ. Όλγα Γεροβασίλη                                            
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

4) κ. Νεκτάριο Σαντορινιό                                 
Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής 

 
Κοινοποίηση : 

 
 

1) κ. Γεώργιο Χατζημάρκο               
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

 

2) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

 

3) Βουλευτές Δωδεκανήσου 
 

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

5) Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. Ε.Ν.Π.Ε. 
 

 
 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
 

Με αφορμή την παρουσία μελών της κυβέρνησης και συγκεκριμένα της 
ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις εργασίες 
του τακτικού συνεδρίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Η τοπική 
αυτοδιοίκηση του Νοτίου Αιγαίου στο σταυροδρόμι 3 ηπείρων και την 
αφετηρία της νέας εποχής», και έχοντας υπόψη την προγενέστερη 
αλληλογραφία του συλλόγου μας σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση -  
ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρ.212/2016, Πρακτικό 10ο της 14-10-
2016)  επανερχόμαστε σήμερα εξειδικεύοντας τις επισημάνσεις μας στα 
ακόλουθα θέματα : 
 
 
  
 

1) Υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 

2) Διατήρηση των ανεξάρτητων Διευθύνσεων Οικονομικών 
Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
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3) Κατάργηση της ΥΔΕ και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
 

 

4) Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 
 

5) Σύστημα κινητικότητας 
 

6) Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

7) Νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος  

 

8) Πολυνομοσχέδιο 
 

 Άρθρο 1 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο 

 Άρθρο 15 Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας 
και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών. 

 Άρθρο 21  Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ 

 Άρθρο 23  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών 
Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών. 

 Άρθρο 49  Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών (προσωπική 
διαφορά) 

 Άρθρο 53 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

 Άρθρο 109 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015 

 
 

 
1) Υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
Ο γεωγραφικός κατακερματισμός του Νοτίου Αιγαίου και οι 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μετακίνησης των εργαζομένων από 
νησί σε νησί αποτελούν παράγοντες αυξημένης δυσκολίας στη 
λειτουργία των υπηρεσιών μας. Ο τριπλασιασμός του πληθυσμού 
πολλών   νησιών που αποτελούν πρωτεύοντες τουριστικούς 
προορισμούς ειδικά κατά τη θερινή  περίοδο, καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για διαρκείς και επιτόπιους ελέγχους των 
προσφερόμενων προς τους επισκέπτες υπηρεσιών. 
 
Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη δυσκολία και 

σίγουρα όχι για πολύ καιρό ακόμα, καταφέρνει ν’ ανταποκριθεί 
στις ανάγκες που συνεχώς διευρύνονται, είναι δε αυτονόητο ότι η 
νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  να επιφέρει συνέπειες στην 
ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων, σε μια εποχή μάλιστα 
που χρειάζεται γρήγορος βηματισμός και αυξημένα 
αντανακλαστικά από την Δημόσια Διοίκηση, θέτοντας πλέον 
ορατό ζήτημα λειτουργικότητας των Υπηρεσιών μας, με άμεσο 
επακόλουθο την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.  
 
Ζητάμε την επαρκή στελέχωση όλων των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας με μόνιμο προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
άρθρα 101 και 106 του συντάγματος για την ειδική πρόνοια και 
μέριμνα για νησιωτικές περιοχές. 
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2) Διατήρηση των ανεξάρτητων Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
Το Υπουργείο Οικονομικών με το πρόσχημα της αναδιοργάνωσης 
των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών επιβάλλει την 
κατάργηση των Οικονομικών Υπηρεσιών 

( 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.») 
 
Η ανωτέρω ρύθμιση για την ιδιομορφία του Νοτίου Αιγαίου 
είναι καταφανώς άδικη και ανέφικτη για τους εξής λόγους : 
 
Πρακτικοί και ουσιαστικοί λόγοι 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 μεγάλος εξυπηρετούμενος πληθυσμός (61% του συνόλου του 
πληθυσμού της περιφέρειας), 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). 
 
Η συνεχής απαξίωση της Δωδεκανήσου και η προκλητική 
στοχοποίηση της Ρόδου δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή. 
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Η διατήρηση των ανεξάρτητων Διευθύνσεων Οικονομικών 
Υπηρεσιών στις ΠΕ Κυκλάδων και ΠΕ Δωδεκανήσου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της συνταγματικής 
πρόνοιας για ανάδειξη της νησιωτικότητας και στήριξης των 
νησιωτικών περιοχών με κάθε πρόσφορο μέσο, είναι 
αδιαπραγμάτευτη. 
 
 
 

3) Κατάργηση της ΥΔΕ και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
  
Στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, που προωθούνται στο δημόσιο τομέα και στο 
κράτος γενικότερα, έχουμε σε εξέλιξη και την υλοποίηση της μεταφοράς των 
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες των δημόσιων φορέων (Περιφερειών κ.α.), σύμφωνα με τον ν. 
4337/2015 και των Αποφάσεων, που έχουν ακολουθήσει. 
 
Με τον τρόπο αυτό μεταβιβάζεται η ευθύνη της κάθε πολιτικής επιλογής στους  
διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα κληθούν να ελέγχουν την 
νομιμότητα των ενεργειών των πολιτικών τους προϊσταμένων, να διασφαλίζουν 
ότι  «οι δεσμεύσεις που εγκρίνονται και καταχωρούνται αφορούν νόμιμες και 
κανονικές δαπάνες», ότι για «όλες τις πολυετείς υποχρεώσεις του 
προϋπολογισμού, έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις», ότι «τα τιμολόγια αγαθών και 
υπηρεσιών εξοφλούνται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται», ότι «δεν 
συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές» κλπ. 
 
Θα πολλαπλασιαστούν οι πιέσεις από τους φορείς- αρχές στους οικονομικούς 
υπαλλήλους, που θα ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας των δαπανών.  
 
Αποτελεί ή όχι παραλογισμό, διοικητικά υφιστάμενοι να ελέγχουν τους 
προϊσταμένους τους; 
 
Σύμφωνα με το Ν.2362/95 οι υπάλληλοι των ΥΔΕ δεν θεωρούνται δημόσιοι 
υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά τις διατάξεις του 
ΥΚ. 
  
Σύμφωνα με το Ν. 4337/2015 ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών υπέχει 
αστική ευθύνη και για κάθε ζημία που προξένησε στον οικείο φορέα από δόλο ή 
βαριά αμέλεια. 
  
Ζητάμε:  
 

 Την ανάκληση της σχετικής διάταξης του νομοθετικού πλαισίου (ν. 
4337/2015 και σχετικές Αποφάσεις). Άρση του καθεστώτος μεταφοράς 
αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των 
Περιφερειών. 

 

 Τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής, για τον έλεγχο των δαπανών, 
ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους. 
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 Να καθιερωθεί καθολικός, ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος όλων των 
δαπανών.  
 

 
 
4) Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

 
Σύνθεση διορισμένων  μελών  

  

 Στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016, προβλέπεται ότι κατά τη 
συγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, τα μη αιρετά 
μέλη αυτών είναι τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, με τους 
αναπληρωτές τους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα της 
Περιφέρειας. Μόνο εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των 
υπηρετούντων Διευθυντών στην έδρα, επιλέγονται Διευθυντές 
που υπηρετούν εκτός έδρας.  

 
 Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση είναι καταφανώς άδικη καθώς 

με βάση ένα τελείως συγκυριακό κριτήριο, ήτοι την υπηρεσία 
σε συγκεκριμένο τόπο που είναι η έδρα της Περιφέρειας, 
κάποιοι υπάλληλοι προκρίνονται για τη στελέχωση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έναντι άλλων συναδέλφων τους που 
ασκούν ανάλογα καθήκοντα και έχουν ανάλογα προσόντα 
εμπειρίας και προϋπηρεσίας, με μόνη αιτία διαφοροποίησης 
τον τόπο υπηρεσίας. 

 
 Η διάκριση αυτή μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα 

της Περιφέρειας και υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας, 
λειτουργεί διχαστικά καθώς διαφοροποιεί τους υπαλλήλους 
και δημιουργεί την αίσθηση ύπαρξης κατηγοριών υπαλλήλων 
δύο ταχυτήτων. Ειδικά στις Περιφέρειες με νησιωτικά 
χαρακτηριστικά, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας θέμα το στελεχιακό δυναμικό της 
δημόσιας διοίκησης να μην έχει την αίσθηση της διάκρισης 
μεταξύ των υπηρεσιών που βρίσκονται στην έδρα και των 
υπολοίπων υπηρεσιών, οι οποίες είναι διάσπαρτες στα νησιά 
της Περιφέρειας.  

 
 Θεωρούμε ότι τα δυο άλλα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης, 

ήτοι η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης και ο 
χρόνος προϋπηρεσίας στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου 
διεύθυνσης, αποτελούν ικανά κριτήρια για τη στελέχωση των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατά τρόπο απολύτως ορθό, 
επαρκή, και αντιπροσωπευτικό για τους υπαλλήλους των 
Περιφερειών.  
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 Άλλωστε, με δεδομένες τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης που 
έχουν όλες οι Περιφέρειες, η τυχόν επιλογή, ως μη αιρετών 
μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Διευθυντών που δεν 
υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας, δε συνεπάγεται κανένα 
απολύτως δημοσιονομικό κόστος για τη λειτουργία των εν 
λόγω οργάνων, καθώς δεν απαιτείται η μετακίνηση κανενός 
μέλους. 

 
 Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε α) τη διόρθωση της 

προαναφερθείσας τροπολογίας με την απαλοιφή του κριτηρίου 
της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου 
επιλογής μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού, ή  β) 
τουλάχιστον, 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, την πρόνοια να μην ισχύει το κριτήριο αυτό στις 
νησιωτικές περιφέρειες. 

 
 Επιπλέον για εμάς προβάλλει επιτακτικά ο διαχωρισμός του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας 
ανά ΠΕ, δηλαδή ένα για τις ΠΕ Κυκλάδων και ένα για τις ΠΕ 
Δωδεκανήσου ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται όλες οι 
υπηρεσιακές υποθέσεις το συντομότερο δυνατό.   ( Ν. 3528 / 
2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Άρθρο159 - 
Υπηρεσιακά Συμβούλια ………   Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η Σύσταση 
περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους 
υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες….)  

 
 
 
  

5) Σύστημα κινητικότητας 

 
Προϋπόθεση συμμετοχής ενός φορέα στην διαδικασία της 
κινητικότητας είναι να έχει  πραγματοποιηθεί  αξιολόγηση  
δομών.  Αλήθεια, πως θα γίνει;  
 
Στους  ΟΤΑ α΄ και β΄ δεν έχει εφαρμογή ο νόμος 3230/2004 
«Καθιέρωση συστήματος με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας…» και επομένως απουσιάζουν τα εργαλεία 
αξιολόγησης.  
 
Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση θα μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνο εφόσον ανταποκρίνονται σε οργανογράμματα που θα 
απεικονίζουν χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις τις ανάγκες των 
πολιτών αλλά και των Υπηρεσιών σε έμψυχο δυναμικό.  
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Τελικά η εφαρμογή του νομο(σχεδίου) από 1/1/2017, ποιους 
φορείς θα αφορά; 
 
Κατά δήλωση Μανιτάκη αξιολογήθηκαν επιλεγμένοι φορείς του 
δημοσίου και ολοκληρώθηκαν τα σχέδια στελέχωσης (Υπουργείο 
Εσωτερικών: 16 φορείς / Υγείας: 18 φορείς / Παιδείας: 2 φορείς / 
Εργασίας: 3 φορείς). Κατά δήλωση Βερναρδάκη σύμφωνα με 
πρόσφατη εγκύκλιο για την αξιολόγηση, όλοι οι φορείς της 
κρατικής διοίκησης (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, 
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) οφείλουν, αφενός μεν, να αξιολογήσουν την 
οργάνωσή τους, αφετέρου δε, να προβούν σε αναδιοργάνωση των 
υφιστάμενων δομών, όπου κρίνεται αναγκαίο, με χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31η-12-2016.  
 
Δεν  προβλέπεται  η  «σύμφωνη  γνώμη»  του  φορέα  προέλευσης  
γεγονός  που ουσιαστικά  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  επιπρόσθετα  
προβλήματα  υποστελέχωσης υπηρεσιών. Σε  περίπτωση  δε  που 
μια υπηρεσία είναι  στελεχωμένη  σε  ποσοστό μικρότερο του 65% 
των θέσεων που προβλέπει ο Ο.Ε.Υ. δεν θα έπρεπε να δίνεται καν 
η δυνατότητα μετάταξης παρά μόνο για ειδικούς λόγους. 
Αντίθετα καταργείται ακόμη  και η απαγόρευση  μετάταξης  
εργαζομένου  μοναδικού  στον  κλάδο  του, δίνοντας  έτσι  σε  
κάποιους  αιρετούς  τη  δυνατότητα  της  πλήρους απαξίωσης 
υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση ως «αναγκαία 
λύση». 
 
Η μη συμμετοχή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις μετατάξεις 
των εργαζομένων  και υποκατάστασή  τους  από  όργανα  
«πλήρως  ελεγχόμενα», καταργεί  τη συμμετοχή των εκπροσώπων 
των εργαζομένων στην λήψη των αποφάσεων και δεν εξασφαλίζει 
το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
 
Δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε άλλη θέση ακόμη και χωρίς 
την ύπαρξη σχετικής ειδικότητας εφόσον ο εργαζόμενος έχει τα 
τυπικά προσόντα. Εκτιμούμε ότι  διατάξεις  του νομοσχεδίου για 
την κινητικότητα βρίσκονται σε αντίθεση με  τις ισχύουσες του ΥΚ  
και του Προσοντολογίου  
 
 
 

6) Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

 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).  Δεν είναι δυνατό, ούτε 
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πλέον οικονομικά ανεκτό (από άποψη σπατάλης πόρων), η 
έδρα μιας Περιφέρειας να βρίσκετε σε νησί που έχει το 7% του 
πληθυσμού της Περιφέρειας όταν υπάρχει άλλο στο οποίο ζει 
και δημιουργεί το 39% του πληθυσμού της Περιφέρειας. 

 

 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 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 . 

 
 
 
 

7) Νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος  
 

Διαπιστώνουμε ότι για μια ακόμη φορά δημιουργείται νέος 
θεσμός που προστίθεται στους ήδη υφιστάμενους. Δημιουργείται 
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δηλαδή ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης που είναι κάτι παραπάνω 
από βέβαιο ότι θα επιτείνει την ήδη διογκωμένη και διαρκώς 
αυξανόμενη γραφειοκρατία, γάγγραινα της χώρας, αντί να 
ενισχυθούν οι υφιστάμενοι αποκεντρωμένοι θεσμοί και ιδίως οι 
Δήμοι και οι Περιφέρεις.  
 
Πάγια θέση μας είναι ότι τα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης και οι 
«συναρμοδιότητες» λειτουργούν αποτρεπτικά στην 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Το Παρατηρητήριο 
Δομημένου Περιβάλλοντος, έρχεται να προστεθεί σ’ αυτό το παζλ 
και να κατακερματίσει ακόμη περισσότερο την ήδη 
αποσυντεθημένη διοικητική δομή της χώρας. Είναι κάτι 
περισσότερο από επιβεβλημένο η πρακτική αυτή να σταματήσει 
και να αποκτήσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και βέβαια τους κατάλληλους πόρους. 
 
Η άκρως συγκεντρωτική νοοτροπία που χαρακτηρίζει το υπό 
διαμόρφωση νομοσχέδιο  με τη δημιουργία νέων θεσμών 
υπαγόμενες απευθείας στο ΥΠΕΝ, αποτυπώνεται και στον τρόπο 
συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής καθώς και των 
Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπών 
Προσβασιμότητας, αφού δεν προβλέπεται εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε αυτά κατά παράβαση τόσο του 
πνεύματος αλλά και του γράμματος πιστεύουμε (κατά την ευρεία 
ερμηνεία του αρθ. 188) του Ν 3852/10  
 
Έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο 
καθορισμός της έδρας της όποιας κρατικής δομής δεν μπορεί να  
ακολουθεί δίκην θρησκευτικής ευλάβειας τον αυτοδιοικητικό χάρτη, 
αλλά να συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες  
(πληθυσμιακές, οικονομικές, προσβασιμότητας κλπ) της κάθε 
γεωγραφικής περιοχής.   
 
Εν προκειμένω για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτείνεται 
σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής 
(Μακρόνησος) έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο) 
και αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 48, για 
λόγους προφανείς που έχουν να κάνουν με το σύστημα διοίκησης 
και τη νησιωτικότητα, επιβάλλεται : 
 

 Να συσταθεί στη Ρόδο παράλληλα με τη Σύρο  Διεύθυνση 
Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος  

 
 Στη σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής που 

προβλέπονται στο υποκεφάλαιο Β του Νομοσχεδίου  σε 
περιφερειακό επίπεδο, να συμπεριλαμβάνεται και 
Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας από τις 
αντίστοιχες Δνεις ΠΕΧΩΣΧΕ, ενώ σε κεντρικό επίπεδο 
Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος ΕΝΠΕ.   
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 Τη συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας τόσο στην Επιτρ. 
Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων όσο και στην Επιτροπή 
Προσβασιμότητας, με εκπρόσωπο Μηχανικό από τις οικείες 
Δνσεις ΠΕΧΩΣΧΕ. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία 
ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές όπως είναι ευνόητο 

 
 
 
8) Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ 

 
Με το σχέδιο  νόμου αποσαφηνίζονται διατάξεις και διαδικασίες, αρκετές από 
τις οποίες έχουν θετικό αντίκρισμα σε εργαζόμενους και πολίτες, αφού 
ικανοποιούν αιτήματα και διεκδικήσεις ετών. 
 
Ανάμεσά τους το άρθρο 39, παρ. 1, που δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους 
μας, που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου μερικής απασχόλησης, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά 
Συμβούλια την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες).   
 
Παρόμοιες ρυθμίσεις είναι και η προβλεπόμενες στα άρθρα : 84 (Δημοτικός 
Φόρος Δωδεκανήσου), 92 (θέματα προσωπικού ΔΕΥΑ), 143 (Μετονομασία 
Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – 
Κάσου) κ.ά. 
 
Ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο να τροποποιηθούν τα εξής : 
 
 Άρθρο 1 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο 

 
Έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο καθορισμός 
της έδρας της όποιας νέας κρατικής δομής δεν πρέπει να  ακολουθεί 
απαραίτητα τον αυτοδιοικητικό χάρτη, αλλά να συνεκτιμώνται 
πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες  (πληθυσμιακές, οικονομικές, 
προσβασιμότητας κλπ) της κάθε γεωγραφικής περιοχής.   
 
Εν προκειμένω για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εκτείνεται σε μια 
τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος) έως τα 
νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο) και αποτελείται από 79 νησιά, 
από τα οποία κατοικούνται τα 48. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η 
δημιουργία  Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. με έδρα τη Ρόδο 
και με χωρική αρμοδιότητα τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου ή και για 
ολόκληρη την Περιφέρεια στην περίπτωση που δεν κριθεί σκόπιμη η 
δημιουργία δυο Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. 
 
Το ύψος του προϋπολογισμού της ΠΝΑι των 93.000.000,00€ περίπου είναι 
ιδιαίτερα ενδεικτικός  αφού τα 62.000.000,00€ αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα Δωδ/σα και τα υπόλοιπα 31.000.000,00€ τις Κυκλάδες. 
 
Εξάλλου η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας καθώς και 
των φορέων της Δωδ/σου, προϋποθέτει τη δυνατότητα άμεσης και ταχείας 
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πρόσβασης τους στην υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και κατ’ επέκταση του 
Ελεγκτή Νομιμότητας  και άμεσης επικοινωνίας τους με τα όργανα 
διοίκησής του, που στο κατατεθέν νομοσχέδιο κατά γενική ομολογία η 
σχεδιαζόμενη  διάρθρωση σε καμία περίπτωση δεν προάγει ούτε  
εξασφαλίζει. 

 
 
 Άρθρο 15 Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών. 
 

Θεωρούμε πολύ θετική εξέλιξη την δημιουργία αυτοτελούς γραφείου για 
θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις Περιφέρειες. 
 
Εκφράζουμε όμως τη δυσαρέσκεια μας για τον τρόπο με τον οποίο ο 
νομοθέτης επιβάλλει τη χωροθέτηση της εν λόγω αυτοτελούς οργανικής 
μονάδας στην έδρα της Περιφέρειας.  
 
Αναμφισβήτητος πλεονασμός η υπόδειξη του  χώρου σύστασης, αφού σε 
κάθε περίπτωση, η περιφερειακή αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει αποσπασματικά ή συνολικά τον οργανισμό  εσωτερικής 
λειτουργίας της, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 
3852/2010. 
 
Ο Περιφερειάρχης με το Περιφερειακό Συμβούλιο να κρίνουν και 
αποφασίσουν το τόπο σύστασης του με γνώμονα τις κοινωνικές, 
πληθυσμιακές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χωρικής 
αρμοδιότητας του. 
 
Ενδεικτικά το ύψος του προϋπολογισμού της ΠΝΑι για τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 136.000,00€ περίπου 
και κατανέμεται σε 93.000,00€ για τα Δωδ/σα και 43.000,00€ για τις 
Κυκλάδες. 
 
Επίσης ο Νομός Δωδεκανήσου έχει το 61,80% του συνολικού πληθυσμού 
της Περιφέρειας. Η Π.Ε. της Ρόδου είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, αφού η Ρόδος 
κατέχει σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.  
 
Επιπλέον οι δυο ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας είναι του Νομού 
Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα τη δεύτερη και την τρίτη θέση 
καταλαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κω και της Καλύμνου 
αντίστοιχα. 

 
  Άρθρο 21  Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ 

 

Σε κάθε περίπτωση η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων ΟΤΑ από 
δικηγόρους των Δήμων, Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα αυτών και τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πρέπει να επεκταθεί  και για υποθέσεις 
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αστικής ή διοικητικής φύσης, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και υπό την ιδιότητά τους ως δημοσίων υπαλλήλων, 
ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων αντίστοιχα. Από 
εμπειρία ετών διαπιστώνουμε ότι η παραπομπή υπαλλήλων στην 
δικαιοσύνη για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους, δεν εξαντλείται στην ποινική δίωξη, αλλά 
ακολουθούν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες (άσκηση αγωγών κλπ) 
ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων για προφανείς λόγους  
σκοπιμότητας και υστεροβουλίας.  
 
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των συναδέλφων δεν επιτρέπει την 
νομική εκπροσώπηση τους, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους 
σε τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες. 
 

 Άρθρο 23  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών 
Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών. 
 
Στις νησιωτικές περιοχές θα επιτρέπεται, με απόφαση της Περιφερειακής 
Αρχής, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης Περιφερειακής 
ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί, εφόσον αυτά εμπίπτουν στον 
κλάδο και την ειδικότητα του υπαλλήλου.  
 
Δηλαδή υπάλληλος της ΠΕ Ρόδου θα εντέλλεται δίχως τη σύμφωνη γνώμη 
του να μετακινηθεί στη ΠΕ Καλύμνου ή στην ΠΕ Κέας προκειμένου να 
παρέχει υπηρεσίες για διάστημα μέχρι κα δύο (2) μηνών αθροιστικά κατ’ 
έτος 

 
Με δεδομένο την μεταξύ των νησιών δυσχερή συγκοινωνιακή σύνδεση έως 
ανύπαρκτη τους χειμερινούς μήνες, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες ή 
περιορισμένες υποδομές διαμονής και φιλοξενίας, καθιστούν το κόστος 
μετακίνησης και διαβίωσης υπερβολικά αυξημένο με αποτέλεσμα να μην 
καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου η συνολική δαπάνη από την υπηρεσία. 
 
Κατά συνέπεια η δυσμενής διάκριση των ήδη επιβαρυμένων υπαλλήλων 
στις νησιωτικές Περιφέρειες μας βρίσκει αντίθετους στην υποχρεωτική 
ανάθεση καθηκόντων άλλων ΠΕ, αφενός γιατί δεν αντιμετωπίζεται 
ουσιαστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης και αφετέρου δημιουργείται 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί «τιμωρητικά» από οποιαδήποτε 
πολιτική αρχή 

 
 

 (Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) Άρθρο 49  Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών 
(προσωπική διαφορά) 
 

Με την διατύπωση του άρθρου 49 δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ικανοποιηθεί 
το αίτημά μας για επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης 
(προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 σε όλους τους 
συναδέλφους, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν στους 
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Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μιας και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά μόνο στους 
Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους Σχολικούς Φύλακες. 
 
 

 Άρθρο 53 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

 
Αποκλείει κατηγορίες εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε χώρους 
και αντικείμενα που επιβάλουν την καταβολή του επιδόματος (πχ. 
εργαζόμενους στην καθαριότητα των κτιρίων, τους εργαζόμενους στο 
πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες 
Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, Γεωτεχνικούς, Τεχνικούς, Εργαστηριακούς 
κτλ) που εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχων χώρων ΧΥΤΑ, Σφαγείων, 
ΧΑΔΑ, ΒΙΟΚΑ, Εγκαταστάσεις SEVESO κλπ χώρων μεγάλης 
επικινδυνότητας. 
 

 Άρθρο 109 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015 

 
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών 
περιφερειών, όταν τα δρομολόγια των πλοίων είναι πολλές φορές σπάνια, 
ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο και οι συνθήκες μετακίνησης από 
νησί σε νησί εξαιρετικά δυσχερείς.  
 
Ο αποκλεισμός υπαλλήλου σε διάφορα νησιά και η αναγκαστική 
παραμονή και διανυκτέρευση του (ακόμα και για περισσότερες από μία – 
δύο ημέρες) σ’ αυτά, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο, είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο.  
 
Είναι δυνατόν μία μετακίνηση από τη Ρόδο σε άλλο νησί της 
∆ωδεκανήσου, όταν ο υπάλληλος θα αναγκαστεί να επιστρέψει μετά τη μία 
η ώρα τη νύχτα να θεωρείται αυθημερόν, ή να μην έχει δικαίωμα 
διανυκτέρευσης στη μετακίνηση από τη Κάλυμνο στη Λέρο, γιατί η 
απόσταση είναι μικρότερη από τα 15 ν.μ.;  
 
Γνωρίζετε ότι μια μετακίνηση από τη Ρόδο στην Αστυπάλαια απαιτεί 
τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις (καθώς ακτοπλοϊκή σύνδεση υπάρχει μόνο 
μία φορά την εβδομάδα και αεροπορική κάθε δύο μέρες με το αεροπλάνο 
να κάνει στάση στην Κω, στην Κάλυμνο και στη Λέρο πριν προσγειωθεί 
στην Αστυπάλαια!); Γνωρίζετε ότι το κόστος της μετακίνησης ανέρχεται στα 
268,60€ (148,60€ για αεροπορικά εισιτήρια και 120€ κόστος ξενοδοχείου) 
χωρίς να υπολογίζεται η ημερήσια αποζημίωση; 
 
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται (για την πολυνησιακή Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου): 
 
 Να αποσυνδεθεί κάθε μετακίνηση από το όριο αποστάσεων και να 

θεωρείται εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση και με δικαίωμα 
διανυκτέρευσης (εάν απαιτείται).  

 Να αυξηθεί το όριο των ημερών εκτός έδρας τουλάχιστον στις εκατό 
(100) ημέρες, χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές, οι εκτός έδρας 
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μετακινήσεις οι οποίες αφορούν επιμόρφωση του υπαλλήλου 
(ημερίδες, σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια κτλ).  

 Να μην υπάρχει περιορισμός στο βαθμό και στην ειδικότητα του 
υπαλλήλου που μετακινείται, αφού απαιτούνται επιπλέον μετακινήσεις 
εκτός έδρας για επιβλέψεις, αυτοψίες και ελέγχους από όλες τις 
ειδικότητες.  

 Να γίνεται προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των 
υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα έξοδα, που 
απαιτούνται. 

 Να αυξηθεί το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης σε 80 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση για την καλοκαιρινή περίοδο. 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η αντίληψη κάποιων , περί "προνομιούχου" νησιώτη , συνιστά ύβρη και 
φανερώνει παντελή άγνοια της πραγματικότητας που βιώνει ο νησιωτικός χώρος. 
Σας καλούμε , να μας επισκεφτείτε –ιδιαίτερα τους μη καλοκαιρινούς μήνες- με 
καράβι της γραμμής και φουρτούνα για να γνωρίσετε εκ του σύνεγγυς τα 
προνόμια , της έλλειψης παροχής υγείας , τις δυσκολίες αλλά και των ακριβών ή 
ανύπαρκτων δρομολογίων – μετακινήσεων καθώς επίσης και το υψηλό ως 
απαγορευτικό- ακόμη και πριν την πολιτική «διάσωσης»- κόστος ζωής στον 
νησιώτικο χώρο.  
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με λογικές «στεριανού πουκάμισου» γιατί πολύ απλά, δεν μας 
εφαρμόζει- αντιθέτως μας πνίγει . 
 
Ευχαριστούμε. 
 
 

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  
Περιφέρειας Νοτίου, οι εκπρόσωποι τους : 

 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 

 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού 
Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ 


