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Αξιότιµε κύριε Υ�ουργέ,  
 
Ό�ως ήδη γνωρίζετε, δηµοσιεύθηκε µεταξύ άλλων διατάξεων στο νόµο 
4389/2016 «Ε�είγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας 
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες 
διατάξεις» η τρο�ολογία �ου αφορά τη συγκρότηση των υ�ηρεσιακών 
συµβουλίων του άρθρου 30 του ν. 4369/2016.  
 

• Συγκρότηση και λειτουργία υ
ηρεσιακών συµβουλίων (Υ.Σ.) 
 
Συγκεκριµένα το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικαθιστά την �αράγραφο 3 
του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 και �λέον �ροβλέ�ει σε �ροθεσµία 30 ηµερών 
α�ό τη δηµοσίευση του νόµου την υ�οχρεωτική συγκρότηση και 
λειτουργία των υ�ηρεσιακών συµβουλίων σε όλες τις �εριφέρειες της χώρας.  
Είναι δεδοµένο ότι τα υ�ηρεσιακά συµβούλια α�οτελούν θεµελιώδη θεσµό 
της δηµόσιας διοίκησης, καθώς �ροϋ�οθέτουν την ουσιαστική συµµετοχή των 
αιρετών εκ�ροσώ�ων των εργαζοµένων στα θεσµικά όργανα, τα ο�οία 
λειτουργούν ως κέντρα λήψης α�οφάσεων  (ε�ιλογές �ροϊσταµένων, 
µετατάξεις, µετακινήσεις, το�οθετήσεις, α�οσ�άσεις κλ�), µε σκο�ό να 
ενισχύεται η λειτουργία της χρηστής διοίκησης και της ισότιµης µεταχείρισης 
των εργαζοµένων, α�οκλείοντας αδιαφανείς διαδικασίες, αυθαίρετες ε�ιλογές 
και εξωϋ�ηρεσιακές �αρεµβάσεις.  
 
Σε συσχέτιση µε το υ�’ αριθµ. �ρωτ. 18967/02.06.2016 έγγραφο του 
Υφυ�ουργού του Υ�ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
το ο�οίο έχει α�οσταλεί και έχουν λάβει γνώση όλες οι α�οκεντρωµένες 
διοικήσεις, διευθύνσεις διοίκησης και �εριφέρειες της χώρας, µε το ο�οίο 
δίνονται οδηγίες �ρος όλες τις ως άνω υ�ηρεσίες να µην �ροβούν οι ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθµού σε καµία σχετική µε τα οριζοµένα στο άρθρο 171 του εν λόγω 
νόµου ενέργεια, µε την αιτιολογία ότι ε�ίκειται νέα νοµοθετική ρύθµιση 
αναφορικά µε τα υ�ηρεσιακά συµβούλια των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, λεκτέα 
τα εξής: 
 
Καταρχήν αναφορικά µε το νοµικό χαρακτηρισµό του εν λόγω εγγράφου 
είναι �ροφανές ότι συνιστά ενέργεια εσωτερική σχετική µε την εσωτερική 
λειτουργία των υ�ηρεσιών της διοίκησης και συγκεκριµένα έγγραφο µε το 
ο�οίο �αρέχονται α�λές οδηγίες �ρος τις υφιστάµενες αρχές ή άλλως 
ερµηνευτική εγκύκλιος. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι ή οι εσωτερικές οδηγίες δεν 
α�οτελούν σε καµία �ερί�τωση κανόνα δικαίου και σε καµία �ερί�τωση δεν 
µ�ορούν να υ�οκαταστήσουν το νόµο ή να τον καταργήσουν, αφού 
�εριέχουν α�λές οδηγίες ή διευκρινίσεις. Οι ερµηνευτικές δε εγκύκλιοι, οι 
ο�οίες  εκδίδονται α�ό τους ιεραρχικά �ροϊσταµένους των 
διαφόρων υ�ηρεσιακών σχηµατισµών του Κράτους και των NΠ∆∆ είναι 
�ράξεις της διοίκησης, µε τις ο�οίες ερµηνεύονται και συγκεκριµενο�οιούνται 
κανόνες δικαίου, ήτοι µε αυτές ε�αναλαµβάνονται, σχολιάζονται και 
ε�εξηγούνται οι διατάξεις αυτού και �αρέχονται οδηγίες για τον τρό�ο 
εφαρµογής τους, µε σκο�ό την ενιαία εφαρµογή του κανόνα δικαίου στο 
εσωτερικό µίας δηµόσια υ�ηρεσίας.   
 



Σελίδα 3 από 5 

 
Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
Τηλ. 2241360630 – 2241360631 – Fax : 2241360539 – Email : sypnaped@gmail.com 

Συνε�ώς η ερµηνευτική εγκύκλιος α�οτελεί α�λά «διοικητική διάταξη» σε 
αντίθεση µε τις «νοµικές διατάξεις» οι ο�οίες �εριέχουν κανόνες δικαίου και 
δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειµενικό δίκαιο αλλά 

ροϋ
οθέτει δίκαιο και ε
ιτρέ
εται µόνο στα όρια 
ου θέτουν οι κανόνες 
δικαίου, στερούµενη έτσι εξωτερικής νοµικής δεσµευτικότητας (δηλαδή 
έναντι των διοικουµένων), σε �ερί�τωση δε �ου εµ�εριέχει «εντολή» ή 
«διαταγή» εξαντλεί τη δεσµευτική ισχύ της µέσα στο �λαίσιο της ιεραρχικής 
δοµής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης την ο�οία τελευταία και µόνο δεσµεύει 
(«εσωτερική δεσµευτικότητα») υ�ό την �ροϋ�όθεση της ύ�αρξης ειδικής 
έννοµης σχέσης «�ροϊσταµένου – υφισταµένου», µεταξύ του «διατάσσοντος» 
�ου εξέδωσε την εγκύκλιο και «διατασσόµενου» υ�αλλήλου – εφαρµοστή των 
διατάξεων στις ο�οίες αφορά η εγκύκλιος. 
 
Ε�οµένως το υ�’ αριθµ. �ρωτ. 18967/02.06.2016 έγγραφο του Υφυ�ουργού 
του Υ�ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ως 
ερµηνευτική εγκύκλιος �ρέ�ει να έρχεται σε συµφωνία µε το άρθρο 171 του 
Ν.4389/2016, �αρέχοντας οδηγίες �ρος τις υφιστάµενες αρχές σχετικές µε την 
εφαρµογή του και όχι να αναιρεί την εφαρµογή του, καθώς αυτό ε�ιτρε�τά 
συντελείται µόνο µε νεώτερο νόµο, ο ο�οίος καταργεί ή τρο�ο�οιεί τον 
�ρογενέστερο νόµο και όχι µε εσωτερικές οδηγίες.  
 
Εξάλλου το υ�’ αριθµ. �ρωτ. 18967/02.06.2016 έγγραφο του Υφυ�ουργού του 
Υ�ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έρχεται σε 
καταφανή αντίθεση µε το µεταγενέστερο µε αριθµ. �ρωτ. 
∆Ι∆Α∆/Φ.37.19/1149/οικ15787 του Ανα�ληρωτή Υ�ουργού του Υ�ουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις εκλογές αιρετών 
εκ�ροσώ�ων των υ�αλλήλων στα υ�ηρεσιακά συµβούλια των δηµόσιων 
υ�ηρεσιών και των νοµικών �ροσώ�ων δηµοσίου δικαίου, µε το ο�οίο 
δίνεται εντολή �ρος τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού ή Προσω�ικού να 
µεριµνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την 
εκλογή νέων αιρετών εκ�ροσώ�ων στα εν λόγω συµβούλια, για την χρονική 
�ερίοδο α�ό 01.01.2017 έως 31.12.2018. Ε�οµένως είναι α�ορίας άξιο για �οιο 
λόγο το αρµόδιο Υ�ουργείο µε σχεδόν ταυτόχρονα χρονικά έγγραφα 
α�οφαίνεται µε διαφορετικό τρό�ο και �ροκρίνει την άµεση συγκρότηση των 
υ�ηρεσιακών συµβουλίων των δηµόσιων υ�ηρεσιών και των νοµικών 
�ροσώ�ων δηµοσίου δικαίου, σε αντίθεση µε τα υ�ηρεσιακά συµβούλια των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, τα ο�οία ουσιαστικά θα �αραµείνουν  ε�’ αόριστον 
χωρίς υ�ηρεσιακά συµβούλια µε όλες τις εντεύθεν συνέ�ειες για την οµαλή 
και εύρυθµη λειτουργία τους.  
 

• Ε
ιλογή τακτικών (διορισµένων) µελών στα Υ.Σ. 
 
Ως σύλλογος εκ�ροσω�ών το σύνολο των εργαζοµένων στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και ε�οµένως έχοντας άµεσο έννοµο συµφέρον είναι να 
τρο�ο�οιηθεί το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 �ερί�τωση αα), «ως �ρος τη 
συγκρότηση των υ�ηρεσιακών συµβουλίων α�ό τρεις (3) µόνιµους 
υ�αλλήλους και τους ανα�ληρωτές αυτών ………… και υ�ηρετούν στην έδρα 
του ή στο Νοµό Αττικής, για τα υ�ηρεσιακά συµβούλια �ου εδρεύουν στο 
Νοµό αυτό». Ο �εριορισµός �ου τίθεται εν �ροκειµένω στη συγκρότηση των 
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υ�ηρεσιακών συµβουλίων, ότι δηλαδή και οι τρεις µόνιµοι υ�άλληλοι και οι 
ανα�ληρωτές αυτών �ρέ�ει να υ�ηρετούν στην έδρα του υ�ηρεσιακού 
συµβουλίου είναι καταφανώς άδικος και σαφώς δεν �ροκρίνει την ισότιµη 
µεταχείριση όλων των υ�αλλήλων, οι ο�οίοι α�ασχολούνται µε το ίδιο 
καθεστώς εργασίας (καθήκοντα �ροϊσταµένων διεύθυνσης, έχουν τον 
�ερισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων �ροϊσταµένων διεύθυνσης). 
 
Να εξαληφθεί µε ρητή νοµοθετική �ρόβλεψη η δυσµενή και άνιση 
µεταχείριση, την ο�οία υφίστανται οι υ�άλληλοι, οι ο�οίοι δεν υ�ηρετούν 
στην έδρα του υ�ηρεσιακού συµβουλίου, ούτως ώστε στα �λαίσια των 
θεµελιωδών αρχών της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, οι ο�οίες �ρέ�ει 
να διέ�ουν τη δράση της δηµόσιας διοίκησης, να �εριληφθεί µε ρητή 
νοµοθετική �ρόβλεψη και αυτή η κατηγορία υ�αλλήλων (τουλάχιστον κατά 
συγκεκριµένο αριθµό και όχι στο σύνολο) στην ως άνω διάταξη του νόµου.  
 

• ∆ιαδικασία ψηφοφορίας εντός ωραρίου εργασίας 
 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 �αρ. 1 της υ�ουργικής α�όφασης ΑΠ 
∆ΙΚ ΠΡ/Φ 80/30/8703 (ΦΕΚ 684/Β/1988)  «τα µέλη των υ�ηρεσιακών 
συµβουλίων του άρθρου 14 �αρ. 1 �ερ. β’ του Ν. 1586/86 (σχετικά µε τη 
βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του ∆ηµοσίου, νοµικών �ροσώ�ων 
δηµοσίου δικαίου και των Οργανισµών το�ικής αυτοδιοίκησης και άλλες 
διατάξεις), τα ο�οία εκ�ροσω�ούν τους υ�αλλήλους, εκλέγονται µε άµεση, 
καθολική και µυστική ψηφοφορία �ου διεξάγεται σε ηµέρα Σάββατο κάθε 
δεύτερου έτους», δηλαδή εκτός του ωραρίου εργασίας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 �αρ. 1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 151, η ο�οία 
έχει κυρωθεί στην Ελλάδα µε το νοµοθετικό διάταγµα 2405/1996 �ροβλέ�εται 
«Στους αντι�ροσώ�ους των αναγνωρισµένων οργανώσεων δηµοσίων 
υ�αλλήλων θα �ρέ�ει να �αρέχονται διευκολύνσεις �ου να ε�ιτρέ�ουν σε 
αυτούς να εκ�ληρώσουν µε ταχύτητα και α�οτελεσµατικότητα την α�οστολή 
τους, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός ωραρίου εργασίας». Σχετικές 
ρυθµίσεις �ροβλέ�ονται και στο Ν1264/1982 
 
Κατ’ αναλογική εφαρµογή των ανωτέρω νοµοθετικών διατάξεων και στην 
�ροκειµένη �ερί�τωση, �ροκύ�τει ότι το κράτος υ�ό την έννοια του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα οφείλει να διευκολύνει την άσκηση των 
δηµοκρατικών συλλογικών δικαιωµάτων, �αρέχοντας στους εργαζόµενους 
αλλά και στους εκ�ροσώ�ους τους, κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την 
άσκηση του έργου τους.  
 
Ε�ειδή όσο µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των εργαζοµένων τόσο ισχυρή και 
αντι�ροσω�ευτική είναι η �αρουσία τους  στο Υ�ηρεσιακό Συµβούλιο, 
ε�ιβάλλεται ο καθορισµός διεξαγωγής των εκλογών εντός ωραρίου εργασίας. 
 

• Τρό
ος ψηφοφορίας 
 
Ε�ίσης κατά την �αρ. 3 του άρθρου 1 της υ�ουργικής α�όφασης ΑΠ ∆ΙΚ 
ΠΡ/Φ 80/30/8703 (ΦΕΚ 684/Β/1988)  «οι υ�άλληλοι �ου υ�ηρετούν εκτός 
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της έδρας των υ�ηρεσιών της �αρ. 2 του άρθρου αυτού, ψηφίζουν µε 
αλληλογραφία κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 της �αρούσας α�όφασης».  
 
Είναι κατανοητό �ως στο νησιωτικό χώρο η µετακίνηση του υ�αλλήλου α�ό 
νησί σε νησί δεν µετριέται χιλιοµετρικά ό�ως στην στεριανή Ελλάδα αλλά η 
µετακίνηση γίνεται µε δυσκολία λόγω µη ε�αρκούς ακτο�λοϊκής σύνδεσης, 
καιρικών συνθηκών και βεβαίως αντα�οκρίσεων �λοίων, �εριόδου 
(τουριστικής ή όχι) κ.τ.λ.   
 
Η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα µε 
48 κατοικηµένα νησιά, µε δυσκολία στην �ρόσβαση και στην �ροσέγγιση 
αλλά και τις µεγάλες α�οστάσεις µεταξύ των νησιών, η σύνδεση της Ρόδου µε 
τη Σύρο (έδρα της Περιφέρειας) γίνεται µόνο ακτο�λοϊκά µια φορά την 
εβδοµάδα (κατά τη χειµερινή �ερίοδο), µε 12 �εριφερειακές ενότητες και µε 
υ�ηρεσιακές δοµές σε 16 νησιά, α�αιτεί τη διατήρηση της ε�ιστολικής ψήφου 
ως βέλτιστης �ρακτικής. 
 
Ε�ι�λέον ως ιδανική λύση �ροκρίνουµε τη θεσµοθέτηση χρήσης ηλεκτρονικής 
ψήφου (ψηφιακής κάλ�ης µε τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος ΖΕΥΣ) 
ό�ως ακριβώς ήδη ισχύει στις διαδικασίες εκλογής �ρυτάνεων στα 
�ανε�ιστήµια (µε τα �οσοστά συµµετοχής να είναι �ολύ ανώτερα α�ό τα 
αντίστοιχα των συµβατικών εκλογών). Το σύστηµα �ροσφέρεται α�ό το 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) και εξασφαλίζει την 
αδιάβλητη διεξαγωγή α�όρρητων ψηφοφοριών µε ηλεκτρονικό τρό�ο. 
 

 
 


