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Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 

Αρ.Πρ.: 5784   23/05/17 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 

Προς 

Κύριο Υπουργό Εσωτερικών 

 

ΘΕΜΑ: «Άρση της απαράδεκτης διάκρισης εις βάρος υπαλλήλων της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης σε ό, τι αφορά στα κριτήρια επιλογής µη αιρετών µελών των Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η κυβέρνηση, εντελώς αναίτια µε τους νόµους 4369/2016 και 4407/2016, επιχείρησε να 

αλλάξει τα κριτήρια επιλογής των µη αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, που 

ταυτόχρονα υπηρετούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο, κατά τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων οι τρεις  µόνιµοι  υπάλληλοι, που αποτελούν τα µη αιρετά µέλη, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας. 

Η συγκεκριµένη διάταξη αποτελεί µία απαράδεκτη διάκριση που καταλύει την έννοια 

της ισονοµίας. 

Σύµφωνα µε αυτήν, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αιγαίου που υπηρετούν στη Ρόδο, δεν 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως µη αιρετά µέλη στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αφού τα µη 

αιρετά µέλη θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας, δηλαδή στη 

Σύρο. Αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και αποτελεί µία άνιση και 

άδικη αντιµετώπιση. 

Ουσιαστικά, αντιµετωπίζονται µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, υπάλληλοι µε ταυτόσηµες 

θέσεις αλλά και επιστηµονικά προσόντα. 

Επιστρατεύεται το κριτήριο του τόπου στον οποίο υπηρετούν και µε τον τρόπο αυτό 

υπονοµεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. 
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Τα κριτήρια επιλογής θα έπρεπε να είναι η  άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου  

διεύθυνσης  και  ο  χρόνος  προϋπηρεσίας  στην  άσκηση  καθηκόντων προϊσταµένου 

διεύθυνσης, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται η έδρα της συγκεκριµένης υπηρεσίας στην 

Περιφέρεια. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, οφείλει, στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο που ρυθµίζει 

ζητήµατα της αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει αυτή την ανισότητα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός 

 

1. Εάν προτίθεται να άρει τη συγκεκριµένη ανισότητα και να απαλείψει το κριτήριο της 

υπηρέτησης στην έδρα της Περιφέρειας για τα µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

των Περιφερειών. 

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Μάνος Κόνσολας 

Βουλευτής ∆ωδεκανήσου 

 

 

 


