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  Προς  

  Συλλόγους – µέλη µας 

 

Μη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταµένων 

 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΕΞΩ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΕΣ 

 

Συνάδελφοι, σας κοινοποιούµε την «Εξώδικη ∆ήλωση, διαµαρτυρία και πρόσκληση 

µετά επιφυλάξεως δικαιωµάτων µας», που απευθύναµε προς όλους τους Περιφερειάρχες µε 

επίδοσή της µε ∆ικαστικούς Επιµελητές, όπου εκφράζουµε την διαµαρτυρία µας για την µη 

προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, παρά την  δέσµια αρµοδιότητά τους. 

Στο συγκεκριµένο εξώδικο, που κοινοποιήσαµε και στον Υπουργό Εσωτερικών, στους 

Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας 

παρουσιάζουµε την κατάσταση, σύµφωνα µε την οποία:  

α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραµένουν κενές δύο θέσεις προϊσταµένων Γενικών 

∆ιευθύνσεων, µετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων, δοθέντος ότι 

προκηρύχθηκε η πλήρωση µόνο πέντε από τις υφιστάµενες επτά θέσεις προϊσταµένων 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε µε την επιλογή και τοποθέτησή τους. 

β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, µετά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, ήδη κενώθηκε µια από τις πέντε προβλεπόµενες θέσεις 

προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων. 

γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας και Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων 

Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, πλην, όµως, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες 

επιλογής και 

δ) Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, 

Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί Προκηρύξεις για 

την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί 

δύο φορές προθεσµία για την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων. 

ε) Την µη προκήρυξη λόγω όλων των παραπάνω της πλήρωσης των θέσεων 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων. 

 

Θεωρούµε ότι η µη σύννοµη αυτή συµπεριφορά της ∆ιοίκησης συνιστά 

ευθεία παράβαση Νόµου, για παραλείψεις οφειλόµενων νοµίµων ενεργειών, που 

ζηµιώνουν τους υπαλλήλους των Περιφερειών και ζητάµε να προχωρήσει η 



άµεση εφαρµογή των προβλεποµένων για την προκήρυξη για την πλήρωση 

θέσεων Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων, 

προκειµένου να σταµατήσει ο ορισµός αναπληρωτών προϊσταµένων χωρίς να 

ακολουθούνται οι νόµιµες διαδικασίες, συνεχίζοντας την ηµετεροκρατία.    

 


