
 

Οι Συριανοί απειλούν και καταγγέλλουν  τη συμμετοχή Δωδεκανησίων Διευθυντών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. «ΟΥΑΟΥ» ή «ΟΥΑΙ» 

«Ουάου» επιφώνημα έκπληξης, θαυμασμού, ειρωνείας ξενόφερτο που 
μπήκε στη ζωή μας την «Βαρουφάκειο περίοδο». 
 
 

Η πιο συνηθισμένη λεκτική μας αντίδραση σ’ αυτά που συμβαίνουν, 
αντίδοτο για το ξεπέρασμα της οργής. 
 
 

Κρύβει στο βάθος του μια λεπτή ειρωνεία για αυτούς που μας εγκαλούν για 
τάχα μου διχαστικές πρακτικές.   
 
 

Το παρελθόν και το παρόν τους, προδικάζουν το μέλλον και 
προδιαγράφουν το τι θα ακολουθήσει. 
 
 

Θα εξέφραζε με απόλυτη ευκρίνεια και σαφήνεια τα συναισθήματα μας το 
«ουαί ημίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές». 
 
 

Υποκρισία για την μάταιη προσπάθεια να μας πείσουν ότι θέση αρχής 
αποτελεί η “ισότιμη συμμετοχή προσώπων στο Υπηρεσιακό και από τις δύο 
Περιφερειακές Ενότητες”. 
 
 

Τους ταιριάζει το «ουαί», άλλα «λέγουσιν και άλλα ποιούσιν», άλλα λένε και 
άλλα πράττουν. 
 
 
 
 

ΟΥΑΟΥ για το γεγονός, ΟΥΑΙ για την κατάντια. 
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Κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά που συναντάμε στην κοινωνία των αφεντικών: 
παραγοντισμός, αρχομανία, διακρίσεις σε διοικούντες και διοικούμενους, προνόμια, 
υπονομεύσεις, γραφειοκρατία, μικροπαραταξιακοσυνδικαλιστικές κόντρες και άλλα 

πολλά.  

Αποτέλεσμα των παρενεργειών της εγκατάστασης της “έδρας” 
στην Σύρο. Η Ερμούπολη προσπαθεί εμμονικά να  εξελιχθεί σε Συροκεντρική 

διοίκηση του Νοτίου Αιγαίου. Πρέπει λοιπόν δοθεί ένα τέλος στην Αδικία.  
 

Ήρθε η ώρα αυτές οι ψευδαισθήσεις τους, που μετουσιώνονται σε ταλαιπωρία 
εργαζομένων και  πολιτών, να πάψουν να υφίστανται, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο.  
 

Δεν είναι λογικό ούτε δυνατό να γίνει ανεκτό το 25% των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
που βρίσκονται σε ένα νησί με πληθυσμό 21.500 άτομα (Σύρος) να διαφεντεύουν 
μέσω του υπηρεσιακού συμβουλίου το 75% των υπαλλήλων, ειδικά όταν το 40% των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας βρίσκονται στην Ρόδο των 120.000 κατοίκων. 
 
 
 

 
 
 
 

Με χαρακτηριστική ευκολία προσφεύγουν σε εκβιαστικές και τελεσιγραφικές πρακτικές 
για να απαιτήσουν τη διαιώνιση των προνομίων τους. 
 
Κρυπτόμενοι πίσω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο της διαφύλαξης της νομιμότητας, οι 
πράξεις τους μαρτυρούν τον  επιλεκτικό τρόπο συμπεριφοράς τους, με κριτήρια που 
υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες, οι οποίες υπερβαίνουν και ευτελίζουν τον 
θεσμικό ρόλο που εκπροσωπούν. 
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Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (συμπτωματικά είναι 
δίπλα τους) γιατί διαφορετικά πώς να δικαιολογηθεί η εκ μέρους τους  «σιγή ιχθύος» 
στην επαίσχυντη τότε άρνηση της αποκεντρωμένης διοίκησης να εγκρίνει την πρώτη 
τροποποίηση του οργανισμού με τον αυθαίρετο και παράνομο έλεγχο της 
σκοπιμότητας της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν γνώριζαν πολύ 
καλά ότι δικαιούται να ελέγξει μόνο την νομιμότητα των ενεργειών και της 
διαδικασίας.  
 

Υποκριτικά αναφέρουν ότι μέλημά τους είναι η προσπάθεια αποφυγής της ακύρωσης 
όλων των αποφάσεων του ΥΣ, ενώ ουσιαστικά δυναμιτίζουν την κατάσταση 
μεταξύ των υπαλλήλων, αφού είναι δεδομένο ότι υπάρχει συγκεκριμένη 
προθεσμία, που τάσσεται από το νόμο για την ακύρωση των αποφάσεων  
του ΥΣ, όταν δε αυτή παρέλθει άπρακτη οι οικείες αποφάσεις του ΥΣ 
παραμένουν ισχυρές.  
 

Επομένως με το πρόσχημα ότι δήθεν προασπίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των υπαλλήλων, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές ακυρώσεις των 
αποφάσεων του ΥΣ από θιγόμενους υπαλλήλους για το λόγο της δήθεν μη νόμιμης 
συγκρότησης του ΥΣ, σπεύδουν οι ίδιοι να προσφύγουν στο αρμόδιο όργανο 
προσβάλλοντας την  απόφαση συγκρότησης του ΥΣ για λόγους νομιμότητας.  
 

Είναι ξεκάθαρο ότι με την πρακτική τους αυτή εξυπηρετούν αποκλειστικά τα δικά τους 
συντεχνιακά  συμφέροντα και σκοπιμότητες και ουσιαστικά με τις ενέργειες τους 
αυτές υποδαυλίζουν το διχασμό μεταξύ των" Συριανών" και των "Δωδεκανησίων", 
αρνούμενοι να αντικρίσουν την πραγματικότητα ότι στη Ρόδο βρίσκεται η 
λειτουργική έδρα της Περιφέρειας  
 
 
Προσχηματικά τα όσα διακηρύσσουν οι «κλαίοντες κροκόδειλοι», αφού επανειλημμένα 
έχουν αρνηθεί την συνεργασία με τον ΣΥΠΝΑΠΕΔ για τη νομοθετική ρύθμιση του 
προβλήματος, αρνούμενοι να προσυπογράψουν τις δύο (2) επιστολές που απέστειλε 
για το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 

 
 
 

Δεν τους αρκεί  η εκ μέρους τους συλλογική ενέργεια της  προκλητικής περιφρόνησης 
των αρχών της ισότητας, της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών, αλλά αναζητούν 
συναυτουργούς προτρέποντας τα μέλη τους να προβούν και αυτά σε επιπλέον 
«…μεμονωμένες ενέργειες προσβολής…» [τέσσερεις (4) φορές το επαναλαμβάνουν!!] 
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ΝΟΜΟΣ 3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Άρθρο 249 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
 

3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από: 
α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της 
οικείας περιφέρειας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε όμορες περιφέρειες και πληρούν τις προϋποθέσεις. 
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Γ’1. 
4.Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο περιφερειάρχη. Ένα από τα υπό στοιχείο (α) 
μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του προέδρου. 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369/2016 
(ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) 
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 30  
Μεταβατικές διατάξεις 
 
3. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από:  
α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο 
νομό αυτό 
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ. 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4407/2016 
(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/27-7-2016) 
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 51  
Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ 
 
γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει, 
προστίθενται εδάφια ως εξής: «Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους 
υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον 
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της 
έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις.  
 

Ο «Καλλικράτης» απαγόρευε τις διακρίσεις στη σύνθεση των διορισμένων 

μελών και ανέφερε ρητά ότι «αποτελείται από τρία (3) μέλη Διευθυντές 

που υπηρετούν στην Περιφέρεια»  

…ξαφνικά τροποποιούν το παραπάνω άρθρο, προφανώς(???) για την 

Αττική…θέλοντας ίσως(???) να διασφαλίσουν την αποκλειστική συμμετοχή των 

Διευθυντών της Αθήνας αποκλείοντας του Πειραιά και άλλων…. 

…ίσως ήταν υπερβολικά δεικτική η παραπάνω τροπολογία και …. αποφάσισαν να 

την γενικεύσουν. Με μεγάλη ευκολία, σε διάστημα μόλις  4 μηνών (!!!) ψήφισαν 2η 
τροπολογία νομιμοποιώντας τη διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων… 
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Ιστορικό των διατάξεων που διέπουν τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  




