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ΘΕΜΑ:« Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.46749/05.07.16 (ΑΔΑ: 6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ) απόφασή
μας, ως προς τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ Α΄ 26)
γ) του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
δ) του άρθρου 30 Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,
προαγωγών
και
επιλογής
προϊσταμένων
(διαφάνειααξιοκρατία
και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄)
ε) του N.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/27-10-2011), «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ)και Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.)
καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005(Α΄314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις.
στ) του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27.05.2016), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις»
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2.Η αριθμ.πρωτ.40108/09.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΦ6ΟΡ1Υ-Ξ0Δ ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα, περί σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/30.06.2016
3.Το Π.Δ 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης», (ΦΕΚ 235 Α’).
4.Την αριθμ.πρωτ.οικ.62966/12.09.2016 (ΑΔΑ:Ω1Β4ΟΡ1Υ-ΑΞ6)απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ με θέμα « Προκήρυξη εκλογών – ορισμός ημερομηνίας για τη
διενέργεια εκλογής των αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
Α.Δ.Μ.Θ., για το χρονικό διάστημα από 02-01-2017 έως 31-12-2018»
5.Το Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ 51/14-3-2011 τεύχος Α΄) « Όροι και προϋποθέσεις για την
επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων
οργανικών μονάδων ».
6.Το από 19/11/2016 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
7.Το από 19/11/2016 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων των με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
8.Την αριθμ.πρωτ.81655/23.11.16 απόφασή μας «Αποτελέσματα εκλογών για την
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό συμβούλιο της Α.Δ.Μ.Θ.»
9.Την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/04.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα, «Αυτοδίκαιη απόλυσηΕπαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει
του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων»
10.Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/οικ.7487/15.06.2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα, «Συγκρότηση Υπηρεσιακών
Συμβουλίων-Διατάξεις άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α΄37)».
11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93)
13. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (ΦΕΚ Α΄24)με
την οποία έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Τροποποιούμε την αριθμ.πρωτ.46749/05.07.16(ΑΔΑ-6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ) απόφασή
μας, ως προς τον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Α.Δ.Μ.Θ., ως εξής:
α) Αντώνιος Μπουγάς του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών, με βαθμό Α΄, ως αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με αναπληρωτή του τον Μελέτιο
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Μιχαηλίδη του Ξενοφώντος, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, με βαθμό Α΄.
β) Χατζηχριστοδούλου Παναγιώτης του Νικολάου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με αναπληρωτή του
τον Αθανασιάδη Βασίλειο του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών
με βαθμό Α΄
2.Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχουν σε αυτό, οι κατωτέρω υπάλληλοι:
α)Χρυσή Γκουντενίδου του Χρήστου ως αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄,
με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Ράπτη του Χρήστου, υπάλληλο με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄,
β) Παναγιώτης Καούρας του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού –
Λογιστικού με βαθμό Α΄ ως αιρετός εκπρόσωπος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με αναπληρωτή του το Στυλιανό Μεϊμαρίδη του Σταύρου, υπάλληλο με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μηχανικών
με βαθμό Γ΄.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 46749/05.07.16 (ΑΔΑ-6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ) απόφασή
μας, ως έχει.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ.ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1) Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ.
2) Οριζόμενους υπαλλήλους
Εσωτερική Διανομή:
1)Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2)Γενικούς Δ/ντες
-Εσωτερικής Λειτουργίας
-Περιβάλλοντος και Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
-Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

