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ΘΕΜΑ  : «Αίτηση ακύρωσης της υ̟. αριθµ. 83/8-5-2017 (Α∆Α : Ω5557ΛΗ-ΩΝ4)  

α̟όφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟ερί 
τρο̟ο̟οίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

 
 
ΣΧΕΤ.   : Το υ̟. αριθµ.  οίκ. 104435/280/18-5-2017 έγγραφο της Γραµµατείας 

Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
      Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά µε την διαβίβαση της 
υ̟. αριθµ. 83/8-5-2017 (Α∆Α : Ω5557ΛΗ-ΩΝ4)  α̟όφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟ερί τρο̟ο̟οίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας,  σας γνωρίζουµε ότι  κατό̟ιν της α̟ό 6-6-2017 οµόφωνης 
Α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Υ.Π.Ε.Φ., α̟οφασίσαµε οµόφωνα, ως  
συνδικαλιστικό συλλογικό όργανο  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα), να σας 
καταθέσουµε την ̟αρούσα αίτηση ακύρωσης της ανωτέρω αναφερόµενης α̟όφασης 
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. 

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. 
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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 όλους τους ανωτέρω λόγους, ̟αρακαλούµε ό̟ως κάνετε δεκτή την ̟αρούσα 
αίτηση ακύρωσης υ̟. αριθµ. 83/8-5-2017 α̟όφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 
     Ε̟ιφυλασσόµαστε  για κάθε νόµιµο δικαίωµά µας. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ   ∆. Σ. 
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