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Κοινοποίηση : 
 
 

1) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 
 

2) Εκτελεστικό Γραμματέα 
 

3) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
 

4) Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας 
 
 

 

Θέμα : Αίτημα για συγκρότηση δύο υπηρεσιακών συμβουλίων στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου  

   
κύριε Περιφερειάρχη,  
 
Μετά την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των υπάλληλων Π.Ε. Κυκλάδων με την οποία 
διαμαρτύρονται για την επιλογή των στελεχών που αποτελούν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
της Π.Ν. Αιγαίου θεωρώντας μη νόμιμη την συμμετοχή σε αυτό και στελεχών 
(Διευθυντών) των Π.Ε. Δωδεκανήσου προτείνουμε την δημιουργία δυο υπηρεσιακών 
συμβουλίων (ένα για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου και ένα για τις Π.Ε. Κυκλάδων) τα οποία 
θα λειτουργούν ανεξάρτητα 
 
Από την ίδρυση της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέχρι σήμερα (με εξαίρεση το 
πρώτο έτος)  το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποτελούμενο από στελέχη που εργάζονται τόσο 
στις Π.Ε. Κυκλάδων, όσο και στις ΠΕ Δωδεκανήσου, λειτούργησε άριστα. Ουδέποτε 
άλλωστε είχαν εκφραστεί παράπονα για τη σύσταση και τη λειτουργία του Υ.Σ., ενώ δεν 
υπήρχε συνάδελφος ο οποίος να νιώθει ότι δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα. 
 
Οι υπάλληλοι των Π.Ε. Δωδεκανήσου δεν πρόκειται να ανεχθούν να διαφεντεύονται απο 
τους υπαλλήλους της δήθεν έδρας που θεωρούν ότι πρέπει ερήμην μας να αποφασίζουν εκ 
του μακρόθεν για τις τύχες μας. Ο δεσποτικός χαρακτήρας τους φάνηκε για άλλη μια 
φορά με την απόφαση αυτή, υπήρχε άλλωστε η προετοιμασία του εδάφους παλαιότερα 
όταν είχαν αρνηθεί την συνεργασία με τον ΣΥΠΝΑΠΕΔ για τη νομοθετική ρύθμιση του 
προβλήματος, αρνούμενοι να προσυπογράψουν την επιστολή που αποστείλαμε για το 
θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Επειδή λοιπόν οι κινήσεις τους στο θέμα αυτό είναι φανερό ότι είναι από καιρό 
σχεδιασμένες, καθώς για να δημιουργηθούν προβλήματα στην λειτουργία του Υ.Σ. 
μεθόδευσαν την μη υποβολή εισηγήσεων για τα θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, ώστε  
το Υ.Σ. να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις και κατόπιν να υποστηρίξουν ότι για τα 
προβλήματα λειτουργίας του Υ.Σ. έχουν την ευθύνη τα στελέχη των Π.Ε. Δωδεκανήσου 
που τηρώντας τον νόμο δεν δεχθήκαν να προχωρήσουν την διαδικασία χωρίς τις 
προβλεπόμενες εισηγήσεις. Είναι πλέον φανερό ότι οι «Συριανοί» έχουν σαν αποκλειστικό 
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στόχο τον απόλυτο έλεγχο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ώστε να έχουν τον κύριο λόγο 
στις κρίσεις  υπαλλήλων (επιλογή προϊσταμένων) που επίκεινται, και έχουν σκοπό να το 
πετύχουν εκμεταλλευόμενοι πιθανά νομικά κενά. Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
παρακαλούμε όπως εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει δυο υπηρεσιακά συμβούλια, 
για τέτοιες ειδικές περιστάσεις.  
 
Ακολουθεί νομική ανάλυση του θέματος από την Νομική Σύμβουλο του ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
δικηγόρο κα Ευαγγελία Ταμπάκη για την υποστήριξη της απόψεως μας. 
 
Με αφορμή την 12-1-2017 επιστολή των εκπροσώπων μας στο Υ.Σ. με θέμα «Διαμαρτυρία για 
την άρνηση κατάθεσης εισηγήσεων στις συνεδριάσεις του ΥΣ για την αναγνώριση  της προϋπηρεσίας  
των υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα ( ΠΔ 69/2016 και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες)» με την 
οποία συμφωνούμε απόλυτα, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που διέπουν τη 
σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού και 
συγκεκριμένα:  
 

▪ τις διατάξεις των άρθρων 249, 251 και 253 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύουν. 
▪  τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του ν. 4057/2012.  
 ▪ τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4275/2014. 
▪ τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 51 του Ν. 4407/2016.  

 
Είναι δεδομένο ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούν θεμελιώδη θεσμό της δημόσιας 
διοίκησης, καθώς προϋποθέτουν την ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των 
εργαζομένων στα θεσμικά όργανα, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα λήψης αποφάσεων  
(επιλογές προϊσταμένων, μετατάξεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις κλπ), με 
σκοπό να ενισχύεται η λειτουργία της χρηστής διοίκησης και της ισότιμης μεταχείρισης 
των εργαζομένων, αποκλείοντας αδιαφανείς διαδικασίες, αυθαίρετες επιλογές και 
εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.  

 
Συγκεκριμένα τα υπηρεσιακά συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει το 
Σύνταγμα, ο Υπαλληλικός Κώδικας και ειδικές διατάξεις. Ειδικά το Σύνταγμα στο άρθρο 
103 στην παρ. 4 ορίζει ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι «…δεν μπορούν να μετατεθούν 
χωρίς γνωμοδότηση, ούτε να υποβιβασθούν ή παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού 
συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα 2/3 από μόνιμους δημοσίους 
υπαλλήλους…». Οι ως άνω διατάξεις σύμφωνα με την παρ. 6 του αυτού άρθρου ισχύουν 
και για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. Ο Υπαλληλικός Κώδικας σε πολλά θέματα 
κατάστασης των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ορίζει κατά περίπτωση, 
γνώμη, σύμφωνη γνώμη, απόφαση του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. 
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Όλα επομένως τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούν ιδιαίτερη διοικητική «αρχή» δηλ. 
εκδίδουν διοικητικές πράξεις εκτελεστές ή και μη εκτελεστές. Οι αποφάσεις των 
υπηρεσιακών Συμβουλίων σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων, είναι εκτελεστές 
διοικητικές πράξεις ενώ μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις, είναι οι περιπτώσεις όταν 
ζητείται μόνο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 
Ειδικότερα σε επίπεδο αναφοράς στους ΟΤΑ Β’ βαθμού προβλέπεται ρητά από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 249 του Ν. 3852/2010  ότι σε κάθε περιφέρεια συνίσταται με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ υπηρεσιακό 
συμβούλιο, ως έδρα δε του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται η έδρα της περιφέρειας. 
Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 
αναφορικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η 
σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους 
υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 3 του 
άρθρου 159 του ως άνω νόμου, αν συσταθούν περισσότερα υπηρεσιακά συμβούλια στο 
ίδιο Υπουργείο ή ΝΠΔΔ, με την πράξη σύστασής τους καθορίζεται και η αρμοδιότητα 
καθενός από αυτά. 
 
Ενόψει επομένως της ενιαίας λειτουργίας και του θεσμικού ρόλου που έχει ανατεθεί από 
τον ανώτερο καταστατικό νόμο του κράτους, δηλαδή το Σύνταγμα, στα υπηρεσιακά 
συμβούλια όλων των υπηρεσιών (είτε των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Περιφερειών), 
καθίσταται επιβεβλημένη η αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 159 
του Ν. 3528/2007 αναφορικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. 
και στα υπηρεσιακά συμβούλια που συνίστανται στις Περιφέρειες, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, ήτοι του Περιφερειάρχη. Επομένως και σε επίπεδο Περιφέρειας 
επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών συμβουλίων εφόσον κριθεί από το 
αρμόδιο όργανο, ήτοι τον οικείο Περιφερειάρχη ότι συντρέχουν ειδικότεροι υπηρεσιακοί 
λόγοι ή ειδικές συνθήκες, που επιβάλλουν τη σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών 
συμβουλίων.  Επομένως εναπόκειται στην κρίση του αρμοδίου κάθε φορά οργάνου η 
απόφαση για τη  σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά ορθή άσκηση της 
διακριτικής ευχέρειας, που παρέχεται από το νόμο, εφόσον κρίνει ότι η εύρυθμη και 
αποδοτική  λειτουργία της οικείας υπηρεσίας (είτε στα πλαίσια Υπουργείου, είτε Ν.Π.Δ.Δ 
είτε Περιφέρειας)  επιτυγχάνεται με τη σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών συμβουλίων.  

 
Εν προκειμένω οι ειδικότεροι υπηρεσιακοί λόγοι ή οι ειδικές συνθήκες, που επιβάλλουν τη 
σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών συμβουλίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 
ένα με έδρα στη Ρόδο και αρμοδιότητα τις ΠΕ Δωδεκανήσου και το δεύτερο στη Σύρο με 
αρμοδιότητα τις ΠΕ Κυκλάδων, είναι ήδη γνωστοί και αφορούν κυρίως επιγραμματικά τα 
εξής θέματα : 

 
▪  Η νησιωτικότητα (χιλιομετρικές αποστάσεις, ελλιπέστατη συγκοινωνιακή σύνδεση 
με την έδρα του υπηρεσιακού κλπ). Είναι προφανές ότι οι 220 υπάλληλοι της 
Δωδεκανήσου δεν μπορούν να εξαρτώνται από δυσπρόσιτες υπηρεσίες σε ένα νησί 
του κεντρικού Αιγαίου, το οποίο έχει ελάχιστες συγκοινωνιακές διασυνδέσεις με τη 
Ρόδο αλλά και την Αθήνα. 
▪  Η τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τον όγκο των θεμάτων για τους 
απλούς λόγους  ότι : Καταρχήν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των υπαλλήλων που πρέπει 
να έχουν πρόσβαση τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για τις Κυκλάδες 
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τηρούνται στη Σύρο (περίπου 220 υπαλλήλων) και για τους Δωδεκανησίους στη Ρόδο 
(περίπου 220 υπαλλήλων).  
▪  Οι εισηγήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά ψηφιοποιούνται από τους 
εισηγητές μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν λίγες αιτήσεις προς εξέταση. Κατά 
μέσο όρο το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίαζε κάθε τρεις μήνες (απαράδεκτη 
διαπίστωση) με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ήδη εμφανίστηκαν οι πρώτες 
παρενέργειες από την αδυναμία διεκπεραίωσης των αιτημάτων εκ μέρους των 
υπαλλήλων της ΠΕ Κυκλάδων, προσπαθώντας να επιβάλλουν αυθαίρετους δικούς 
τους κανόνες αναφορικά με το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας τόσο για την 
μισθολογική όσο και την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Επομένως σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις η πρόσβαση στο προσωπικό μητρώο (υπηρεσιακός φάκελος) του κάθε 
υπαλλήλου είναι αδύνατος. Είναι δεδομένο εξάλλου ότι ενόψει του όγκου των 
θεμάτων του υπηρεσιακού συμβουλίου, όχι μόνο δεν διευκολύνεται η εύρυθμη και 
αποδοτική λειτουργία της Περιφέρειας,  αλλά ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι 
αντιπαραθέσεις και οι διενέξεις μεταξύ των υπαλλήλων των δύο Περιφερειακών 
Ενοτήτων. 
▪  Ο Πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου ποτέ δεν έχει έρθει στη Ρόδο έστω και 
για μια συνεδρίαση με την φαιδρή δικαιολογία ότι η ΥΔΕ δεν θα του καλύψει την 
μετακίνηση επειδή κατά την άποψη του δεν προβλέπεται συνεδρίαση εκτός έδρας, 
παρερμηνεύοντας το νόμο, ο οποίος  προβλέπει για την έδρα υπηρεσιακού του 
υπηρεσιακού συμβουλίου και όχι για τον τόπο συνεδρίασης αυτού.  
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θεωρούμε ως σύλλογος εκπροσωπών το σύνολο των 
υπαλλήλων της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι είναι όχι μόνο 
δίκαιο αλλά και επιβεβλημένο το αίτημά μας να συσταθούν δύο υπηρεσιακά συμβούλια 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το πρώτο με έδρα στη Ρόδο και αρμοδιότητα τις ΠΕ 
Δωδεκανήσου και το δεύτερο στη Σύρο με αρμοδιότητα τις ΠΕ Κυκλάδων, λαμβάνοντας 
υπόψη και προκρίνοντας  κατά ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, που σας 
παρέχεται από το νόμο, την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας, στην οποία γνώμονας 
και αποκλειστικός στόχος πρέπει να είναι η χρηστή διοίκηση και η ισότιμη μεταχείριση 
όλων των υπαλλήλων και όχι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συντεχνιακών σκοπιμοτήτων 
και ευελπιστούμε στις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 
 

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, οι εκπρόσωποι τους : 

 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 

 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο 
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι  

 
 


