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Ρόδος 12-06-2018 
 

Αρ. πρωτ. 13 
 

Προς : 
 

1. κ. Νεκτάριο Σαντορινιό                                        
Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

2. κ. Δημήτριο Γάκη                                                    
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Περιφερειών 

3. κ. Ηλία Καματερό                                                              
Βουλευτή Δωδεκανήσου 

4. κ. Μάνο Κόνσολα                                                             
Βουλευτή Δωδεκανήσου 

5. κ. Δημήτριο Κρεμαστινό                                                 
Βουλευτή Δωδεκανήσου 

 

Κοινοποίηση : 
 

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Υπ. Εσ. 

3. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείο Εσωτερικών 

4. Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

5. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

6. Εκτελεστικό Γραμματέα 

7. Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου 

8. Επιμελητηριακοί φορείς Δωδεκανήσου 

9. Συλλογικότητες Δωδεκανήσου 

10. ΕΝΠΕ 

11. ΑΔΕΔΥ 

12. ΟΣΥΑΠΕ 
 
 

 

Θέμα : Επιτέλους, οι βουλευτές της Δωδεκανήσου ας λύσουν ένα απλό διαδικαστικό 
πρόβλημα του τόπου μας. 

 
 

Στις 26/7/2016 με τον Ν.4407/2016 η κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε την εισαγωγή του 

κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής για τα μη αιρετά 
μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με καταστροφικές συνέπειες για τους υπαλλήλους της 
Π.Ν. Αιγαίου που υπηρετούν στην Ρόδο. Από τότε, 23 μήνες μετά, σχεδόν κάθε μήνα 
κάποιος υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης, μας υπόσχεται την απαλοιφή του 
κριτηρίου αυτού.  
 

Ατυχώς από ότι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει σαν τακτική με τα λόγια να χτίζει ανώγια και 
κατώγια, ώστε να αρμενίζουμε με βάρκα την ελπίδα!  Όμως πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο 

χτένι. Εάν η κυβέρνηση ενώ θέλει δεν ... προλαβαίνει (πόσο πιθανό είναι άραγε αυτό;) τον 
λόγο έχουν πλέον οι βουλευτές της Δωδεκανήσου καθώς τα άρθρα 84-88 και 93-107 του 
Κανονισμού της Βουλής αναφέρουν «Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια 
και προτάσεις νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές». Άρα ο 
κάθε βουλευτής της Δωδεκανήσου ξεχωριστά ή όλοι μαζί, μπορούν να καταθέσουν 
τροπολογία του Ν. 4407/2016, Άρθρο 51 αφαιρώντας τις διαγραμμένες με κόκκινο λέξεις : 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-84-88-Kanonismou-VtE
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-93-107-Kanonismou-VtE
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/Arthra-93-107-Kanonismou-VtE
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Nomothetiki-Diadikasia
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Nomothetiki-Diadikasia
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                                           -7-2016)  
 ύθμιση θεμά ων αρμοδιό η ας  πουργείου  θνικής Άμυνας και άλλες δια άξεις   
Άρθρο 5   υθμίσεις θεμά ων     Δ   

γ    ο   λος  ου σ οι είου αα   ης περίπ ωσης α    ης παρ     ου άρθρου     ου 
                       όπως ισ ύει  προσ ίθεν αι εδά ια ως εξής    ροκειμ νου 
για  ους          αθμού απο ελούν αι από  ρεις     μόνιμους υπαλλήλους και 
 ους αναπληρω  ς αυ ών  που ασκούν καθήκον α προϊσ αμ νου Διεύθυνσης  
  ουν  ον περισσό ερο  ρόνο άσκησης καθηκόν ων προϊσ αμ νου Διεύθυνσης  
υπάγον αι σ ην αρμοδιό η α  ου  πηρεσιακού  υμ ουλίου και υπηρε ούν σ ην 
 δρα  ου   ν ο αριθμός  ων υπηρε ούν ων σ ην  δρα  ου  πηρεσιακού 
 υμ ουλίου δεν επαρκεί για  ην συγκρό ησή  ου  ορίζον αι υπάλληλοι που 
υπηρε ούν εκ ός   ης  δρας  ου  που πληρούν  ις προϋποθ σεις 

 

Δυστυχώς υφιστάμεθα τις συνέπειες των σφαλμάτων κάποιων πολιτικών ταγών του τόπου 
μας που  10 χρόνια τώρα κατά συρροή, δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν την συστηματική 
υποβάθμιση της Ρόδου και εν γένει της Δωδεκανήσου καταντώντας την συνειδητά 
επαρχείο της Σύρου.  
 

Το δικαίωμα διαμαρτυρίας και αντίστασης απορρέει κατασφαλισμένο από το Σύνταγμα. Ως 
εργαζόμενοι και ως πολίτες της Δωδεκανήσου έχουμε πλέον πετάξει τα κλειδιά της υπομονής 
και της ανοχής. Δεν αρκούμαστε... στην ακαδημαϊκή θέαση των αυθαιρεσιών, των διακρίσεων, 
της αδιαφορίας, των απειλών, κ.λπ. 
 

Κύριοι βουλευτές της Δωδεκανήσου 

 

Επιτέλους καταθέστε εσείς τη δική σας πρόταση – τροπολογία για τη διόρθωση της 
προαναφερθείσας διάταξης 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. 
 

Ακολουθεί σε παράρτημα το ιστορικό διατάξεων που διέπουν τη μέχρι τώρα συγκρότηση του 
Υ.Σ. (σελίδα 1) 

 
Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, οι εκπρόσωποι τους : 
 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ 
 

 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου  της ΟΣΥΑΠΕ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ 
 

 



 

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 τροποποιείται το παραπάνω άρθρο, προφανώς(???) για την Αττική…θέλοντας ίσως(???)  
να διασφαλίσουν την αποκλειστική συμμετοχή των Διευθυντών του κεντρικού τομέα της Αθήνας  

αποκλείοντας του Πειραιά και των υπολοίπων…. 

…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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
Ιστορικό των διατάξεων που διέπουν τη μέχρι σήμερα συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 


