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Θέμα : Τροποποίηση του   άρθρου   30 του ν. 4369/2016 που αφορά τη συγκρότηση των 

μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου – Απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας 
στην έδρα της Περιφέρειας  ως κριτηρίου επιλογής μη αιρετών μελών του 
Υπηρεσιακού.  

 
Αναφορικά με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, στην  οποία 
προβλέπεται ότι κατά τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα μη αιρετά μέλη 
αυτών είναι τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ασκούν 
καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας, εν προκειμένω στη Σύρο, σας 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
Ο περιορισμός που τίθεται εν προκειμένω στη συγκρότηση των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, ότι δηλαδή και οι τρεις μόνιμοι υπάλληλοι και οι αναπληρωτές αυτών 
πρέπει να υπηρετούν στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου είναι καταφανώς άδικος 
και σαφώς δεν προκρίνει την ισότιμη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων, οι οποίοι 
απασχολούνται με το ίδιο καθεστώς εργασίας (καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης, 
έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων διεύθυνσης). 
 
Αποτέλεσμα της παραπάνω αναιτιολόγητης και περιφανέστατα αντισυνταγματικής 
διάκρισης, είναι να παρατηρείται το παράδοξο όσο και απαράδεκτο φαινόμενο, για 
εργαζόμενους προϊσταμένους διευθύνσεων που υπηρετούν στη Ρόδο  έχουν τα ίδια 
επιστημονικά προσόντα και ιδιότητες (όλοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων), έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
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Διεύθυνσης (περισσότερο και από τους υπαλλήλους της ΠΕ Κυκλάδων) και για απολύτως 
όμοιες παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό τις απολύτως όμοιες συνθήκες, να τους απαγορεύεται 
η συμμετοχή στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου, μόνο και μόνο επειδή έτσι θέλησε 
και πάλι να ευνοήσει ο Νομοθέτης τη Σύρο χωρίς να αιτιολογήσει τη διάκριση αυτή, 
γεγονός αντίθετο από κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης. 
 
Να σημειωθεί εξάλλου ότι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010 αναφέρονται τα εξής: 
«Τα Συμβούλια επιλογής των Προϊσταμένων των υπηρεσιών των Περιφερειών και τα 
συμβούλια για την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων τους συνιστώνται με απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη. Η συγκρότησή τους υπακούει στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3839/2010, στο πλαίσιο 
διασφάλισης σύνθεσης, η οποία μπορεί να εγγυάται την αμεροληψία, το αδιάβλητο της 
κρίσης και την τήρηση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων». Αντιθέτως στις 
αιτιολογικές εκθέσεις των Ν. 4369/2016 & 4407/2016 δεν αναφέρονται τίποτε σχετικά με 
την ανάγκη ή τους λόγους που υπαγόρευσαν στον Νομοθέτη τη θέσπιση της διάκρισης 
αυτής σχετικά με την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης μερίδας εργαζομένων. 
 
Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος καθιερώνεται η 
αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στο Νόμο και του Νόμου απέναντι στους 
πολίτες, η αρχή δε αυτή αποτελεί νομικό κανόνα ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη 
μεταχείριση των προσώπων, τα οποία ευρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και 
δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον Νομοθέτη όσο 
και την Διοίκηση, να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την εν λόγω αρχή της 
ισότητας και τα οποία αποκλείουν την έκδηλη άνιση μεταχείριση. 
 
Επομένως εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους,  οι οποίοι απασχολούνται με το ίδιο 
καθεστώς εργασίας (καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης, με απολύτως όμοιες 
παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό της απολύτως όμοιες συνθήκες, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται από το νομοθέτη ισότιμα χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις, όπως τον 
τόπο όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, διότι με τον τρόπο αυτό εισάγονται ανεπίτρεπτες 
διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που υπηρετούν στη Ρόδο, τη λειτουργική έδρα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία  περιλαμβάνει τρεις Γενικές Διευθύνσεις  και 
υπέρ των εργαζομένων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας, τη Σύρο, υπό μορφή 
ειδικού προνομίου μη συνδεομένου με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς μάλιστα καμία 
αιτιολογία ή επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογούν τη διάκριση 
αυτή.  
 
Αντίθετα τα δυο άλλα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης, ήτοι η άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένου διεύθυνσης και ο χρόνος προϋπηρεσίας στην άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένου διεύθυνσης, αποτελούν ικανά κριτήρια για τη στελέχωση των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων κατά τρόπο απολύτως ορθό, επαρκή, και αντιπροσωπευτικό για τους 
υπαλλήλους των Περιφερειών, γεγονός που επιβάλλεται από τη θεμελειώδη αρχή της 
ισότητας.  Εξάλλου, με δεδομένες τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης που έχουν όλες οι 
Περιφέρειες, η τυχόν επιλογή, ως μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
Διευθυντών που δεν υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας, δε συνεπάγεται κανένα 
απολύτως δημοσιονομικό κόστος για τη λειτουργία των εν λόγω οργάνων, καθώς δεν 
απαιτείται η μετακίνηση κανενός μέλους. 
 



Σελίδα 3 από 3 

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

Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, οι σχετικές διακρίσεις σε βάρος των 
εργαζομένων στη Ρόδο, τη λειτουργική έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και υπέρ 
των εργαζομένων στην έδρα (Σύρος),  σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν 
συνταγματικά ανεκτές, αφού δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και εμείς 
καθιστάμεθα υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας χωρίς καμία αιτιολογία. 
 
Επειδή η επικρατούσα συγκυρία δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι της εκάστοτε Εξουσίας για 
την βάναυση κατάργηση βασικών αρχών του θεμελιώδους Νόμου του Κράτους, που είναι 
το Ελληνικό Σύνταγμα,  
 

ζητάμε να συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου σας 
τροπολογία της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 

4369/2016 με την απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της 
Περιφέρειας  ως κριτηρίου επιλογής μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού, 

 
ή  τουλάχιστον, δεδομένης της συνταγματικής πρόνοιας για ανάδειξη της νησιωτικότητας 
και στήριξης των νησιωτικών περιοχών με κάθε πρόσφορο μέσο όπως είναι η δημιουργία 
συνθηκών καλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών σε αυτές, την πρόνοια να μην 
ισχύει το κριτήριο αυτό στις νησιωτικές περιφέρειες. 
 
Επίσης η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α του Υπουργείου σας, μέχρι σήμερα δεν 
έχει απαντήσει στο δίκαιο και επιβεβλημένο αίτημά μας να συσταθούν δύο υπηρεσιακά 
συμβούλια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. 28382/2597/15-3-2017 έγγραφο 
της ΠΝΑι), 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 παρέχει ο νόμος, την 
εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας, στην οποία γνώμονας και αποκλειστικός στόχος 
πρέπει να είναι η χρηστή διοίκηση και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων. 
 
Τέλος για να προλάβουμε τυχόν επικρίσεις για τάχα μου διχαστικές σημάνσεις και 
αντιλήψεις επαναλαμβάνουμε την άποψη μας  ότι «οικοδομούνται θεμέλια» ενιαίας 
περιφερειακής συνείδησης και ενότητας όταν  αίρονται οι ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες. Είναι αντιφατικό να επικρίνονται συγκεντρωτικά μοντέλα κρατικής 
διακυβέρνησης και να επιχειρείται ανάλογη δομή στην περιφέρεια μας. 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τ.Υ. 
 

Αντώνιος Γκίκας 

 Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Τ.Υ. 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 
 


