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ΘΕΜΑ  : «Α̟οφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Π.Ε. Φθιώτιδας». 
 
    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 
 
     Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας συνεδρίασε την Τετάρτη 28 
Ιουνίου 2017 µε ̟αρούσα την ̟λειοψηφία των µελών του, στην αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας (Πλατεία ∆ιάκου – Λαµία), µε θέµατα :  
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Προτεινόµενη α̟ό την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. διεκδίκηση αιτηµάτων –  

Συµµετοχή στις κινητο̟οιήσεις». 
ΘΕΜΑ 2ο   :  «Αξιολόγηση υ̟αλλήλων». 
ΘΕΜΑ 3ο   :  «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 
     Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση έλαβε τις ̟αρακάτω α̟οφάσεις :  
 
ΘΕΜΑ 1Ο – ΟΜΟΦΩΝΑ : Να καταθέσει ψήφισµα στο ε̟όµενο Περιφερειακό 
Συµβούλιο της 29ης Ιουνίου 2017 µε το ̟αρακάτω διεκδικητικό ̟λαίσιο και 
̟αράσταση όλων των µελών του Συλλόγου στην αίθουσα της συνεδρίασής του  :  
1. Προσλήψεις µόνιµου ̟ροσω̟ικού. Να αντιµετω̟ιστεί η τραγική υ̟οστελέχωση 

των υ̟ηρεσιών των Περιφερειών (40% µείωση α̟ό το 2009)  και να αρθεί η 
συνεχιζόµενη α̟αγόρευση των ̟ροσλήψεων. 

2. Το̟οθέτηση υ̟αλλήλων σύµφωνα µε τα τυ̟ικά τους ̟ροσόντα κατά κατηγορία 
και κλάδο στις υ̟ηρεσίες για την άσκηση αντίστοιχων αρµοδιοτήτων µε 
ταυτόχρονη άρση των α̟οφάσεων αναθέσεων «̟αράλληλων» καθηκόντων σε 
υ̟αλλήλους των Περιφερειών. 

3. Εφαρµογή του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 και του άρθρου δεύτερου του Ν. 
4464/2017 όσο αφορά την ε̟ιλογή Προϊσταµένων σε θέσεις ευθύνης όλων των 
ε̟ι̟έδων (Γενικές ∆ιευθύνσεις – ∆ιευθύνσεις – Τµήµατα – Γραφεία).  
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4. Κατάργηση της µοριοδότησης του χρόνου υ̟ηρεσίας σε θέση ̟ροϊσταµένου µε 
ανάθεση ως ανα̟ληρωτής, η αξιολόγηση και η συνέντευξη, στοιχεία ̟ου 
υ̟οθάλ̟ουν την υ̟οκειµενικότητα και την «ηµετεροκρατία». 

5. Εφαρµογή της έννοιας της «µετάθεσης» και στους υ̟αλλήλους των Περιφερειών, 
αφού, σύµφωνα και µε α̟όφαση του ΣΤΕ, ως µετάθεση ορίζεται η µεταφορά ενός 
υ̟αλλήλου α̟ό µία διακεκριµένη οργανική µονάδα (∆ιεύθυνση) σε µία άλλη 
διακεκριµένη οργανική µονάδα και ως διακεκριµένη οργανική µονάδα θεωρεί 
κάθε οργανική µονάδα «µε ιδία κατά τό̟ο αρµοδιότητα».  

6. Πλήρης µισθολογική και βαθµολογική αναγνώριση της ̟ροϋ̟ηρεσίας εκτός 
δηµόσιου τοµέα, ̟ου να καλύ̟τει όλους τους εργαζόµενους, µε όλες τις σχέσεις 
εργασίας. 

7. Πλήρης νοµική στήριξη των υ̟αλλήλων των Περιφερειών για την κάλυψη 
αστικών ευθυνών.  

8. Χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας και ε̟ιδόµατος ε̟ικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας  στους εργαζόµενους των Περιφερειών, ̟ου εργάζονται σε 
ανθυγιεινές εργασίες και χώρους (̟χ. εργαζόµενους στην ασφαλτόστρωση, , τους 
εργαζόµενους στις υ̟ηρεσίες υγείας –εµβόλια, Ε̟ό̟τες ∆ηµόσιας Υγείας, 
Κτηνιάτρους, κτλ). Κατάργηση της διάταξης ̟ου θέτει ως α̟αραίτητη 
̟ροϋ̟όθεση χορήγησης του ε̟ιδόµατος εκτός α̟ό τον εργασιακό χώρο και την 
ειδικότητα, ̟ροσ̟ερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθµού, είναι ελάχιστοι οι 
εργαζόµενοι ̟ου έχουν το̟οθετηθεί στις συγκεκριµένες ειδικότητες, αν και 
̟αρέχουν αυτές τις εργασίες. 

9. Μετατρο̟ή σε ̟λήρη α̟ασχόληση των συµβάσεων Ι.∆.Α.Χ. µερικής 
α̟ασχόλησης των υ̟αλλήλων των Περιφερειών. 

 
ΘΕΜΑ 2Ο – ΟΜΟΦΩΝΑ :   

1. Α̟οχή α̟ό κάθε διαδικασία αξιολόγησης. 
2. Συµ̟λήρωση των εντύ̟ων εκθέσεων αξιολόγησης (µόνο τα ̟ροσω̟ικά 

στοιχεία) και κατάθεσή τους στον Σύλλογο Υ̟αλλήλων Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας. 

3. Πλήρη συµ̟λήρωση και κατάθεση των εκθέσεων µόνο στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι 
Προϊστάµενοι  θέσεων ευθύνης κριθούν α̟ό τα αρµόδια όργανα (Ειδικά 
Υ̟ηρεσιακά Συµβούλια – Συµβούλια Ε̟ιλογής Προϊσταµένων & Υ̟ηρεσιακά 
Συµβούλια). 

 
ΘΕΜΑ 3Ο – ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :  
                (Λευκό ψήφισε ο συνάδελφος κ.  ∆ηµήτριος Αργυρίου)  :  
     Εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Υ̟αλλήλων Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας να ̟ροβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες ̟ροκειµένου να 
ακυρωθεί η τελευταία τρο̟ο̟οίηση του Οργανισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ό̟ως αυτή ψηφίσθηκε µε την υ̟. αριθµ.    83/8-5-2017 α̟όφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, για τους ̟αρακάτω λόγους :  
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν. 3852/2010 τα ̟ρακτικά της 4ης συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, ήτοι στις 8-5-2017, δεν έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό  
ε̟όµενη συνεδρίαση του ̟εριφερειακού συµβουλίου, δεδοµένου ότι αυτή δεν έχει 
̟ραγµατο̟οιηθεί ακόµη. 
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2. ∆εν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της ̟αρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 3852/2010 ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε τις όµοιες της ̟αρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 
93/τ. Α΄/14-4-2014), και ειδικότερα δεν υ̟άρχει ̟λήρης µελέτη οργάνωσης των 
υ̟ηρεσιών, για την κατάρτιση της ο̟οίας λαµβάνονται υ̟όψη, ιδίως, οι 
ασκούµενες αρµοδιότητες, οι διαθέσιµοι ̟όροι, η έκταση, ο ̟ληθυσµός και οι 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της ̟εριφέρειας. 

3. ∆εν έχει γνωστο̟οιηθεί στον Σύλλογό µας η µελέτη – ̟ρόταση α̟ό το Ινστιτούτο 
Έρευνας και Ρυθµιστικών Πολιτικών, στο ο̟οίο είχε α̟ευθείας ανατεθεί  µε την 
υ̟. αριθµ.  51297/1803/6-4-2016 (Α∆Α : 78ΗΡ7ΛΗ-Ω7Υ) για την κατάρτιση του 
νέου οργανισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά σας αναφέρουµε 
ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ουδέ̟οτε εµφανίστηκε κά̟οιο 
στέλεχος του εν λόγω Ινστιτούτου στις υ̟ηρεσιακές µονάδες ως όφειλε σύµφωνα 
µε την υ̟ογραφείσα σύµβαση. 

4. ∆εν έχουµε λάβει γνώση της ολοκληρωµένης µελέτης σκο̟ιµότητας α̟ό την 
οµάδα εργασίας η ο̟οία συστάθηκε µε την υ̟. αριθµ. 100594/864/10-9-2014 
α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την εν λόγω ολοκληρωµένη 
τρο̟ο̟οίηση. 

5. Τέλος, µε το υ̟. αριθµ. οίκ. 13/4-5-2017 έγγραφό µας, ως συνδικαλιστικό 
συλλογικό όργανο  της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα), δεν εκφράσαµε 
γνώµη για την εν λόγω τρο̟ο̟οίηση δεδοµένου ότι δεν τηρήθηκαν όλες οι 
̟αρα̟άνω διαδικασίες. 

 
  

ΓΙΑ ΤΟ   ∆. Σ. 
 
 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΗΣ                         ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΚΥΡΙΤΣΗ 

 
 
 
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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