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ΠΡΟ 

 ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙKΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ ΕΤΚΛ.  

 ΑΝΑΠΛ. ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΡ.  

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. Γ.Γ.Δ.Ε. κ. ΑΒΒΑΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 

 ΔΙΕΤΘ. Δ2 Δ/ΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ο.Τ. κ. ΜΑΡΑ  

 ΔΙΕΤΘ.ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΜΠΑΡΚΟΤΛΑ Ρ. 

 ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Τ. ΑΜΟΤ κ. ΒΟΤΡΟ ΝΙΚ.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:   

 ΒΟΤΛΕΤΣΗ Ν. ΑΜΟΤ κ. ΕΒΑΣΑΚΗ ΔΗΜ. 

 ΠΟΕ ΔΟΤ   

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΔΛΔΥΩΖ ΣΟ Γ.Δ.Φ. ΑΓΗΟΤ ΚΖΡΤΚΟΤ» 

Σο Γ.Δ.Φ. Αγίος Κηπύκος Ηκαπίαρ ςποζηελεσώνεηαι πεπαιηέπω.  

Έλα Γ.Ε.Φ. ην νπνίν ήδε ιεηηνπξγεί νξηαθά, δηόηη εθηόο από όιν ην λεζί ηεο Θθαξίαο θαιύπηεη θαη ηα 

λεζηά ησλ Φνύξλσλ Κνξζεώλ κόλν κε δπν κόληκνπο ππαιιήινπο πξνεξρόκελνπο από ηελ πξώελ 

Δ.Ο.Υ. Αγίνπ Κεξύθνπ απηή ηε ζηηγκή θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε έλαλ κόλν ππάιιειν! 

 Η κία εθ ησλ δπν κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ ΓΕΦ γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο  κε ηελ ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Υ Σάκνπ απνζπάζζεθε ζηελ  Δ.Ο.Υ. ΘΖ’ Αζελώλ, ελώ ηαπηόρξνλα 

ππεξεηεί απνζπαζκέλε ππάιιεινο κε νξγαληθή ζέζε ζηε Δ.Ο.Υ. Σάκνπ πξνεξρόκελε από ηελ Δ.Ο.Υ 

Αγίνπ Κεξύθνπ ζην Σελωνείο Αγίος Κηπύκος. Η απόζπαζε ηεο ηειεπηαίαο πξόζθαηα παξαηάζεθε 

γηα έλα ρξόλν ρσξίο ηελ γλώκε ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε γλώκε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Υ. Σάκνπ γηα επαλαθνξά ζηελ νξγαληθή ηεο ζέζε κεηά ηελ ιήμε ηεο 

απόζπαζεο ηεο. (Σεπηέκβξηνο 2015).  

Όπσο πιεξνθνξεζήθακε ζα ππνρξεσζνύκε λα θαιύςνπκε ηελ ππνζηειέρσζε  ηνπ Γ.Ε.Φ. Αγίνπ 

Κεξύθνπ σο πξνζσπηθό ηεο Δ.Ο.Υ. Σάκνπ με εναλλάξ μεηάβαζή μαρ ζηην Ηκαπία για 

ζςγκεκπιμένο σπονικό διάζηημα, δεκηνπξγώληαο κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηόζν ησλ Γ.ΕΦ. όζν θαη ηεο Δ.Ο.Υ. Σάκνπ ηεο νπνίαο ν αξηζκόο ησλ ελαπνκελόλησλ ππαιιήισλ είλαη 

πνιύ κηθξόηεξνο από ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ην νξγαλόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ. 

Οη ππάιιεινη ηεο Δ.Ο.Υ. Σάκνπ εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα πξσηόγλσξε ππεξεζηαθή εμέιημε 

ζηελ νπνία αδπλαηνύκε λα αληαπνθξηζνύκε ζε κηα πεξίνδν εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνιεπηηθώλ 

ειέγρσλ θαηά ηελ νπνία : 

 Φξεζηκνπνηνύκε  ηα πξνζσπηθά καο νρήκαηα εθόζνλ ε ππεξεζία δελ δηαζέηεη  ππεξεζηαθό 

όρεκα θαιύπηνληαο όιε ηελ έθηαζε ελόο από ηα κεγαιύηεξα θαη κε έληνλν αλάγιπθν λεζηά  

ηεο Ειιάδνο. 



 Δηαζέηνπκε ηνλ πξνζσπηθό θαη νηθνγελεηαθό καο  ρξόλν θαιύπηνληαο  ειέγρνπο ηόζν εληόο 

όζν θαη εθηόο σξαξίνπ όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο, ελώ γλσξίδνπκε όηη δελ ζα 

ππάξμεη ππεξσξηαθή απνδεκίσζε. 

 Δηαθόπηνπκε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θαινθαηξηλέο καο άδεηεο γηα λα εληζρύζνπκε ηελ 

ππεξεζία . 

 Καιύπηνπκε ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό ηνπ Γ.Ε.Φ. Καξινβάζνπ Σάκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε  

απόζηαζε 35 km από ηελ Δ.Ο.Υ. Σάκνπ.  

 Καη ελώ αληαπνθξηλόκαζηε ζπλνιηθά θαη αηνκηθά ζηηο παξαπάλσ απαηηεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο  

πξνθύπηεη ην ζνβαξόηαην πξόβιεκα κε ηελ ζηειέρσζε ηνπ Γ.Ε.Φ. Αγίνπ Κεξύθνπ Θθαξίαο. 

Αςηό είναι πέπαν ηων δςναηοηήηων μαρ επειδή: 

Για πποζωπικούρ και οικογενειακούρ λόγοςρ είλαη αδηαλόεην λα κεηαβνύκε ζε άιιν λεζί επεηδή 

ζα δεκηνπξγεζνύλ ηεξάζηηα νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ.  

Επίζεο θαη οικονομικά αδςναηούμε να ζηηπίξοςμε ηόζο ηην μεηάβαζη όζο και ηην διαμονή 

μαρ ζηην Ηκαπία ιακβάλνληαο ππόςε θαη όιεο ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη κηζζνί καο ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα.  

Τέινο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ Γ.Ε.Φ. Αγίνπ Κεξύθνπ ην νπνίν ζε αληίζεζε 

κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ Γ.Ε.Φ. ζηελ επεηξσηηθή Ειιάδα άιια θαη άιισλ λεζηώλ δελ έρεη ηαθηηθή 

αθηνπιντθή ζύλδεζε, ζπγθεθξηκέλα καηά ηοςρ σειμεπινούρ μήνερ η άμορ ζςνδέεηαι μόνο μια 

θοπά ηην εβδομάδα με ηο λιμάνι Αγίος Κηπύκος (με διάπκεια ηαξιδιού 3 ωπών) και ζςσνά 

ςπάπσει αποκλειζμόρ λόγω καιπού.  

Εηηάμε να δοθεί άμεζη λύζη ζηο ππόβλημα σωπίρ να γίνει οποιαδήποηε 

μεηακίνηζη ηων ςπηπεηούνηων ςπαλλήλων ηηρ  Γ.Ο.Τ. άμος.   

  ΓΙΑ ΣΟ Δ.. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ     Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΑΣΑΝΙΑ ΑΙΚ.       ΜΕΛΙΚΟΓΛΟΤ ΕΙΡ. 


