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ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  
για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της Περ/κής Δ/νσης Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας & Στ.Ελλάδας 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφορικά με την αναδιάταξη των ελεγκτικών 
μηχανισμών του ΥΠ.ΟΙΚ., διαδραματίζεται μία σειρά εξελίξεων που έχουν επιφέρει ως 
αποτέλεσμα τη συστηματική υποβάθμιση της οργανωτικής και επιχειρησιακής σημασίας 
της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 Στις εξελίξεις αυτές έρχεται να προστεθεί και η φημολογούμενη κατάργηση της 
Περιφερειακής Δ/νσης Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση και παραβλέπει ανεξήγητα ακόμη και το πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις αρμοδιότητες και την οργανωτική διάρθρωση του 
νέου Σ.Δ.Ο.Ε. και σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας 
γνωμοδότησε υπέρ της αναγκαιότητας της λειτουργίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Θεσσαλία.  

Μία ενδεχόμενη κατάργηση της Περ/κής Δ/νσης Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας: 
Α) παραβλέπει τη δεδομένη στενή σχέση των διοικητικών και ελεγκτικών δομών με τη 
χωροταξική ανάπτυξη και, γενικότερα, δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια σημασία που 
διαδραματίζει η διοικητική γεωγραφία και χωροταξία σε θέματα διοικητικής-εδαφικής 
αρμοδιότητας, 
Β) αποστερεί την υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. από τις πολύτιμες υπηρεσίες που θα μπορούσαν 
να του προσφερθούν από ένα έμπειρο κομμάτι του στελεχιακού δυναμικού, 
παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η υφιστάμενη Περιφερειακή Δ/νση Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας & 
Στ. Ελλάδος έχει να επιδείξει μία τεράστια προσφορά, επιτελώντας ένα ιδιαιτέρως 
σημαντικό και απαιτητικό έργο και καταφέρνοντας να υπερκεράσει τους εκάστοτε 
τιθέμενους στόχους,   
Γ) δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υφίσταται, ήδη, η 
απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου η Περιφερειακή Δ/νση 
Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας να αναπτύξει άμεσα τη δράση της στο φάσμα της χωρικής και υλικής 
αρμοδιότητας που θα της ανατεθεί και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να προσδώσει άμεσα και 
κατ’ αναλογία ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη λειτουργική αποδοτικότητα και την 



επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της νέας οργανωτικής (και όχι μόνο) διάρθρωσης του 
Σ.Δ.Ο.Ε., 
Δ) προκρίνοντας ενδεχομένως τη λειτουργία Διευθύνσεων αποκλειστικά και μόνο στις 
Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, η φημολογούμενη οργανωτική διάρθρωση 
υιοθετεί ένα υπέρμετρα συγκεντρωτικού χαρακτήρα μοντέλο ανορθολογικής αναδιάταξης 
των οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε. που εμφανίζεται, εκ προοιμίου, ως προβληματικό και 
αναποτελεσματικό, απομακρυνόμενο, συλλήβδην και αδικαιολόγητα, από το επιτυχημένο 
και λειτουργικό μοντέλο της μέχρι σήμερα υφιστάμενης διοικητικής διάρθρωσης. 
 Ειδικότερα, η διοικητική δομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας που καταλαμβάνει 
χωρικά το κέντρο της ηπειρωτικής χώρας και διαθέτει άμεση προσβασιμότητα σε ένα ευρύ 
φάσμα (ορεινών και νησιωτικών) περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, απαξιώνεται 
αδικαιολόγητα και ανεξήγητα με τη μη διατήρηση της υφιστάμενης Περιφερειακής Δ/νσης 
Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μη εξυπηρετώντας,  κατά αυτόν τον τρόπο, την 
ανάγκη άμεσης απόκρισης στις απαιτήσεις του ελεγκτικού έργου. Η  φημολογούμενη 
κατάργηση της Περ/κής Δ/νσης Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ελαχιστοποιεί 
δραματικά, αν δεν εκμηδενίζει παντελώς, το οποιοδήποτε χωροταξικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προκύψει για το Σ.Δ.Ο.Ε. από τη λειτουργία 
μίας αυτοτελούς Δ/νσης στην Περιφέρεια αυτή.  
 Με άλλα λόγια, η προβληματική χωρική συνοχή της ακολουθούμενης 
αναδιάρθρωσης είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα επηρεάσει αρνητικά και τη λειτουργικότητα 
της νέας υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε., η οποία, με τον τρόπο που σχεδιάζεται να διαρθρωθεί 
χωροταξικά, εμφανίζεται de facto και a priori εξαιρετικά δύσκαμπτη και ως προς το 
λειτουργικό της κομμάτι. Με την κατάργηση της Περιφερειακής Δ/νσης Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας 
& Στ. Ελλάδας, θα ανακύψουν εμπόδια ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα καταστεί σημαντικά δυσχερέστερος ο 
αποτελεσματικός συντονισμός όλων των πληροφοριών, αποφάσεων και ενεργειών  που 
αφορούν τη συγκεκριμένη, ιδιάζουσας σημασίας γεωγραφική περιοχή, και, ενδεχομένως, 
να ανακύψουν και περαιτέρω προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργική διασύνδεση και 
τη συνεργασία των οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε..   
 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 
& 

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

- ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ. 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ                                                                                     ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


