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Υπουργείο Εσωτερικών 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Κοινοποίηση : 
 

1) Γραφείο Περιφερειάρχη 
 

2) Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 
 

3) Εκτελεστικό Γραμματέα 
 

4) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
 

5) Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας 
 
 

 

Θέμα : Υπενθύμιση εγγράφου για συγκρότηση δύο υπηρεσιακών συμβουλίων στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου  

   
Σας υπενθυμίζουμε το αρ. πρωτ. 28282/2597/15-3-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που τεκμηριώνει τη ανάγκη σύστασης 
δεύτερου υπηρεσιακού συμβουλίου και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχετε απαντήσει. 
 
Επισημαίνουμε ότι όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούν ιδιαίτερη διοικητική «αρχή». 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. 
 
Επισημαίνουμε τους ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους κα τις ειδικές συνθήκες, που επιβάλλουν 
τη σύσταση περισσότερων υπηρεσιακών συμβουλίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ένα με 
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έδρα στη Ρόδο και αρμοδιότητα τις ΠΕ Δωδεκανήσου και το δεύτερο στη Σύρο με αρμοδιότητα τις 
ΠΕ Κυκλάδων, που 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 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. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ως σύλλογος εκπροσωπών το σύνολο των υπαλλήλων της ΠΕ 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι είναι 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 παρέχεται από το νόμο, για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας, στην οποία γνώμονας 
και αποκλειστικός στόχος πρέπει να είναι η χρηστή διοίκηση και η ισότιμη μεταχείριση όλων των 
υπαλλήλων. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Τ.Υ. 
 

Αντώνιος Γκίκας 

 Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Τ.Υ. 
 

Βασίλειος Γιαννούρης 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα : 
 το αρ. πρωτ. 28282/2597/15-3-2017 

έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σελίδες 2) 






