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κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη                                  
Υ�ουργό Εσωτερικών 

 
 

  
 

 

 

Θέµα : 2η υ�ενθύµιση ρύθµισης για τους εργαζόµενους Ι∆ΑΧ µειωµένου ωραρίου ΟΤΑ 
Β΄ βαθµού 

 
Σχετικά : 1) Η αρ. �ρωτ. 3/9-2-2016 ε�ιστολή µας 
  2) Το αρ. �ρωτ. 10/15-3-2016 ε�ιστολή της ΟΣΥΑΠΕ 
  3) Το αρ. �ρωτ.  658/8-4-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α �ρος τη Βουλή των Ελλήνων 
  4) Η αρ. �ρωτ. 30/4-12-2016 ε�ιστολή µας 

   

κύριε Υ�ουργέ,  
 
∆ηµοσιεύµατα ε�ικαλούµενα δηλώσεις στελεχών του υ�ουργείου σας, ανέφεραν ότι θα 
κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή το νέο �ολυνοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ και θα �εριλαµβάνει 
µια σειρά α�ό ρυθµίσεις �ου έχετε χαρακτηρίσει αναγκαίες για τη λειτουργία τόσο των 
Περιφερειακών και ∆ηµοτικών αρχών, όσο και για τους εργαζόµενους σε αυτές. 
 
Ήδη γνωρίζετε ότι µε τη διάταξη της �αραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου 4368/2016 
δόθηκε α�οκλειστικά και µόνο στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου 
εργασίας του �ροσω�ικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µερικής α�ασχόλησης και 
τη µετατρο�ή του, µέχρι και µε το ανώτατο όριο της �λήρους α�ασχόλησης της οικείας 
ειδικότητας και εκ�αιδευτικής βαθµίδας, µε ταυτόχρονη αύξηση των �άσης φύσεως 
α�οδοχών του, �ροκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε �ροσω�ικό, 
µειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για �ρόσληψη έκτακτου �ροσω�ικού.  
 
Η ρύθµιση αυτή άφησε α�’ έξω µερικές δεκάδες εργαζόµενους (�ερί�ου 40 σε όλη τη 
χώρα) των ΟΤΑ β΄ βαθµού, αν και αυτοί εργάζονται µε µειωµένο ωράριο και οι ανάγκες 
για �αροχή �λήρους εργασίας στις Περιφέρειές τους είναι µεγάλες. 
 
Σαφέστατα οι κυβερνητικές �ολιτικές των �ροηγούµενων δεκαετιών ε�έβαλλαν την 
εφαρµογή  των ελαστικών σχέσεων εργασίας, µε δυσµενείς ε�ι�τώσεις στους εργαζοµένους 
αλλά και στη λειτουργία Υ�ηρεσιών. 
 
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υ�ηρετούν συνολικά οκτώ (8) υ�άλληλοι µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου µειωµένης α�ασχόλησης, α�ό τους ο�οίους ε�τά (7) εργάζονται 
α�οκλειστικά στην ΠΕ Ρόδου και ένας (1) στην ΠΕ Καλύµνου. Τα ονοµατε�ώνυµα και τα 
καθήκοντα των εργαζοµένων αυτών αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
�αρούσας ε�ιστολής, �ροκειµένου να δια�ιστώσετε ότι α�ό την αρχική τους �ρόσληψη 
µέχρι και σήµερα ουδέ�οτε ασχολήθηκαν µε το αντικείµενο για το ο�οίο �ροσλήφθηκαν 
(καθαριστές –στριες) αλλά εξ’ αρχής το�οθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης αυξηµένων 
�ροσόντων τις ο�οίες υ�ηρετούν µέχρι και σήµερα.  
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Με α�όλυτο σεβασµό στις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης 
αλλά και στο εθνικό �λαίσιο �ροστασίας των εργαζοµένων ζητάµε συνολική, δίκαιη και 
οριστική λύση στο �ρόβληµα της εργασιακής οµηρείας �ου συνειδητά ε�έβαλαν στους 
εργαζόµενους αυτούς οι �ροηγούµενες κυβερνήσεις. 
 
Παρακαλούµε να συµ�εριληφθεί στις ε�είγουσες διατάξεις η αναφορά ότι στις 
ρυθµίσεις της �αραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, υ�άγονται και οι Ο.Τ.Α. β΄ 
βαθµού. 
 

Με τον τρό�ο αυτό αφενός θα δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να 
�ροχωρήσει στην αξιο�οίηση του �ροσω�ικού της µε το βέλτιστο δυνατό τρό�ο και 
αφετέρου θα συµβάλλει θετικά στον εξορθολογισµό της ∆ηµόσιας διοίκησης �ου α�οτελεί 
µέγιστη �ροτεραιότητα της κυβέρνησης σας στην �ροσ�άθεια �ου καταβάλλει 
�ροκειµένου να βγει η χώρα α�ό την �ολυετή κρίση. 
 
Ταυτόχρονα µε την �αρούσα ε�ιστολή µας, ζητάµε συνάντηση µαζί σας �ροκειµένου να  
εκθέσουµε τις α�όψεις, τους �ροβληµατισµούς και τις δυσκολίες �ου αντιµετω�ίζουµε ως 
νησιωτική �εριφέρεια στα �λαίσια των αλλαγών �ου �ροωθούνται (τα έχουµε κατά 
καιρούς �εριγράψει µε έγγραφα υ�οµνήµατα). 
 
Σας ευχαριστούµε εκ των �ροτέρων και είµαστε σε αναµονή για τον εκ µέρους σας έγκαιρο 
καθορισµό της ηµεροµηνίας συνάντησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινο�οίηση : 
 

1) κ. Όλγα Γεροβασίλη  Υ�ουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
 

2) κ. Παναγιώτη Κουρουµ�λή Υ�ουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 

3) κ. Νεκτάριο Σαντορινιό Υφυ�ουργό Νησιωτικής Πολιτικής 
 

4) κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
 

5) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συµβουλίου 
 

6) Βουλευτές ∆ωδεκανήσου 
 

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

8) Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ. Ε.Ν.Π.Ε. 
 

9) ΥΠ.ΕΣ. Γεν. ∆/νση Το�ικής Αυτοδιοίκησης ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ               
Τµήµα Προσω�ικού ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Εργαζόµενοι α�ασχολούµενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε συµβάσεις αορίστου 
χρόνου µειωµένης α�ασχόλησης. 
 
1) Χατζηνικήτας Γεώργιος : Εργάζεται στο Τµήµα Εµ�ορίου �αρέχοντας διοικητική 
υ�οστήριξη  (διαχείριση και διεκ�εραίωση εγγράφων, �ροστίµων κλ�), είναι χρήστης του 
συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων, είναι χρήστης του ηλεκτρονικού 
�ρωτοκόλλου (τακτική και εµ�ιστευτική αλληλογραφία), είναι χρήστης της εφαρµογής 
του Γενικού Εµ�ορικού Μητρώου). 
 
2) Παρδακά Σταµατία :  Εργάζεται στο Τµήµα Υ�ηρεσιών και Ε�αγγελµάτων Υγείας 
ασκώντας τα καθήκοντα �ου �εριγράφονται στον Οργανισµό της Περιφέρειας και είναι  
χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων. 
 
3) Κύρη Ειρήνη : Εργάζεται στο Τµήµα Γραµµατειακής Υ�οστήριξης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας �αρέχοντας γραµµατειακή υ�οστήριξη  
(διαχείριση και διεκ�εραίωση εγγράφων), είναι χρήστης του συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε 
δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων, είναι χρήστης του ηλεκτρονικού �ρωτοκόλλου (τακτική 
και εµ�ιστευτική αλληλογραφία). 
 
4) ∆ιακοδηµητρίου-Τάσσου Μαρούλλη : Εργάζεται στο Τµήµα Γραµµατειακής 
Υ�οστήριξης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας �αρέχοντας 
γραµµατειακή υ�οστήριξη  (διαχείριση και διεκ�εραίωση εγγράφων), είναι χρήστης του 
συστήµατος   ∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων, είναι χρήστης του ηλεκτρονικού 
�ρωτοκόλλου (τακτική και εµ�ιστευτική αλληλογραφία). 
 
5) Κιούρδης Χρήστος : Εργάζεται στο Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου ασκώντας τα καθήκοντα �ου �εριγράφονται 
στον Οργανισµό της Περιφέρειας, είναι υ�εύθυνος για την �ληρωµή όλων έργων, είναι 
χρήστης του �ρογράµµατος της λογιστικής διαχείρισης, είναι  χρήστης του συστήµατος   
∆ι@ύγεια µε δικαίωµα ανάρτησης �ράξεων. 
 
6) Πετσαλάκη Αικατερίνη : Εργάζεται ως καθαρίστρια στα Γραφεία της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου/ ∆ιοικητήριο. 
 
7) Πακάκη Ανδριάνα: Εργάζεται ως καθαρίστρια στα Γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου/ ∆/νση Μεταφορών & Ε�ικοινωνιών. 
 
8) Λάµ�ου Αικατερίνη: Εργάζεται ως καθαρίστρια στο Ε�αρχείο Καλύµνου. 
 

 

 


