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Θέμα : Αίτημα για παρέμβαση σας προς την ΕΝΠΕ και τον Υπουργό Εσωτερικών 
   
κύριε Περιφερειάρχη,  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η ΕΝΠΕ καλεί τους Περιφερειάρχες της χώρας  σε συνεδρίαση τη 
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου για οικονομικά και θεσμικά θέματα της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης και αμέσως μετά ακολουθεί συνάντηση  με τον Υπουργό Εσωτερικών. 
 
Στα πλαίσια αυτών των επαφών που θα έχετε, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα 
παρέμβασης σας προς την ΕΝΠΕ και τον Υπουργό, προκειμένου να τους υπενθυμίσετε 
δύο θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου για τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί. 
 
Συγκεκριμένα:  
 
1) Ρύθμιση για τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΟΤΑ Β΄ βαθμού 
 

Με το άρθρο 8 του νόμου 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις" η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα μόνο στους 
εργαζόμενους των ΟΤΑ α΄ βαθμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, να μπορούν να αυξήσουν το ωράριο 
εργασίας τους και να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε πλήρη απασχόληση, με 
αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. 
 
Με τη ρύθμιση αυτή έμειναν εκτός μερικές δεκάδες εργαζόμενοι (περίπου 40 σε όλη 
τη χώρα) των ΟΤΑ β΄ βαθμού, αν και αυτοί εργάζονται με μειωμένο ωράριο και οι 
ανάγκες για παροχή πλήρους εργασίας στις Περιφέρειες είναι μεγάλες. 
 
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) υπάλληλοι με 
συμβάσεις ΙΔΑΧ μειωμένης απασχόλησης, από τους οποίους επτά (7) εργάζονται 
αποκλειστικά στην ΠΕ Ρόδου και ένας (1) στην ΠΕ Καλύμνου. Από την αρχική 
πρόσληψη τους μέχρι και σήμερα ουδέποτε ασχολήθηκαν με το αντικείμενο για το 
οποίο προσλήφθηκαν (καθαριστές –στριες) αλλά εξ’ αρχής τοποθετήθηκαν σε θέσεις 
ευθύνης αυξημένων προσόντων τις οποίες υπηρετούν μέχρι και σήμερα. 
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Θεωρούμε ότι εφαρμόζοντας τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της χρηστής 
διοίκησης, να συμπεριληφθεί σε τρέχον νομοσχέδιο τροπολογία με αναφορά ότι 
στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, υπάγονται και 
οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού  
 
Επιπρόσθετα το δημοσιονομικό κόστος από την πρόβλεψη αυτή είναι ελάχιστο, 
αφενός γιατί οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες δεν υπερβαίνουν 
τα 40 άτομα και αφετέρου δεν θα καταφεύγουν σε αντίστοιχες προσλήψεις 
έκτακτου προσωπικού, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου. 

 
2) Σύνθεση διορισμένων  μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής 
Προϊσταμένων   
 

Στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016, προβλέπεται ότι κατά τη συγκρότηση των εν λόγω 
συλλογικών οργάνων, τα μη αιρετά μέλη αυτών είναι τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, με 
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην 
έδρα της Περιφέρειας. Μόνο εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων 
Διευθυντών στην έδρα, επιλέγονται Διευθυντές που υπηρετούν εκτός έδρας.  
 
Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση είναι καταφανώς άδικη καθώς με βάση ένα τελείως 
συγκυριακό κριτήριο, ήτοι την υπηρεσία σε συγκεκριμένο τόπο που είναι η έδρα 
της Περιφέρειας, κάποιοι υπάλληλοι προκρίνονται για τη στελέχωση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έναντι άλλων συναδέλφων τους που ασκούν ανάλογα 
καθήκοντα και έχουν ανάλογα προσόντα εμπειρίας και προϋπηρεσίας, με μόνη 
αιτία διαφοροποίησης τον τόπο υπηρεσίας. 
 
Η διάκριση αυτή μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας και 
υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας, λειτουργεί διχαστικά καθώς διαφοροποιεί 
τους υπαλλήλους και δημιουργεί την αίσθηση ύπαρξης κατηγοριών υπαλλήλων δύο 
ταχυτήτων. Ειδικά στις Περιφέρειες με νησιωτικά χαρακτηριστικά, όπως η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας θέμα το στελεχιακό 
δυναμικό της δημόσιας διοίκησης να μην έχει την αίσθηση της διάκρισης μεταξύ 
των υπηρεσιών που βρίσκονται στην έδρα και των υπολοίπων υπηρεσιών, οι οποίες 
είναι διάσπαρτες στα νησιά της Περιφέρειας.  
 
Θεωρούμε ότι 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.  
 
Άλλωστε, με δεδομένες τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης που έχουν όλες οι 
Περιφέρειες, η τυχόν επιλογή, ως μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
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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. 
 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε  
α) τη διόρθωση της προαναφερθείσας τροπολογίας με την απαλοιφή του 

κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής 
μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού, ή   

β) 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. 

 
Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
 


