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ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση  Υπηρεσιακού Συμβουλίου της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης.

    

Α Π Ο Φ Α Σ Η

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  άρθρου  26  παρ.  5 του  Ν.  3938/2011  (ΦΕΚ  61  Α’),  «  Σύσταση  Γραφείου 

Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις».

γ)  του  Ν.  3839/2010  (ΦΕΚ  51  Α΄)  «Σύστημα  επιλογής  προϊσταμένων  οργανικών 
μονάδων  με  αντικειμενικά  και  αξιοκρατικά  κριτήρια  –  Σύσταση  Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις». 

δ)των  άρθρων  159   -  162  του  Ν.  3528/2007  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) 
«Σύστημα  επιλογής  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων  με  αντικειμενικά  και 
αξιοκρατικά  κριτήρια  –  Σύσταση  Ειδικού  Συμβουλίου  Επιλογής  Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω 
διατάξεις.  

ε)της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄).
2. Το  Π.Δ  142/27-12-2010,  «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α’).
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3. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής  δεν  προκαλείται 
δαπάνη σε  βάρος  του  κρατικού  προϋπολογισμού  γιατί,  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.   

           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Συγκροτούμε  στην  έδρα  της  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας-
Θράκης πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως εξής : 

α)  Τρεις  (3)  μόνιμους  υπαλλήλους  στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα 
προϊσταμένων  Διεύθυνσης  από  το  Γενικό  Γραμματέα,  οι  οποίοι  λαμβάνονται 
μεταξύ  των δέκα (10)  υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται με ισάριθμους 
αναπληρωτές.  Ένα  τουλάχιστον  από  τα  τακτικά  μέλη  και  ένα  από  τα 
αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει 
και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β)  Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της καταργούμενης Περιφέρειας του ν. 2503/1997, που 
αντιστοιχεί  στην  έδρα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  των  οποίων  η  θητεία 
παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών. Η αναπλήρωση των 
ανωτέρω αιρετών μελών γίνεται από τα μέλη που είχαν οριστεί ως αναπληρωτές 
τους  στο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  της  καταργούμενης  Περιφέρειας  που 
αντιστοιχεί στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν τα ανωτέρω αιρετά 
μέλη  έχουν  αποβάλλει  την  ιδιότητα  του  υπαλλήλου  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι 
που  είχαν  εκλεγεί  στο  υπηρεσιακό  συμβούλιο  της  πολυπληθέστερης 
καταργούμενης Περιφέρειας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Το  ανωτέρω  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  είναι  αρμόδιο  για  την  εν  γένει 
υπηρεσιακή  κατάσταση  των  υπαλλήλων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, εκτός από την επιλογή προϊσταμένων.

3. Το  πενταμελές  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης  συνίσταται  έως  τη  συγκρότηση  των  νέων  Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των άρθρων 158 
και  159 του ν.  3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),  όπως αντικαταστάθηκαν  με  το  άρθρο 
δεύτερο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31η 
Δεκεμβρίου 2011. 

4. Εισηγητής  και  αναπληρωτής  στο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  ορίζονται  οι 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.
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5. Χρέη  γραμματέα  ασκεί  υπάλληλος  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, 
κατηγορίας  ΠΕ ή  ΤΕ  που  ορίζεται  με  τον  αναπληρωτή  του  με  την  απόφαση 
ορισμού των μελών. 

6. Όταν  το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  κρίνει  θέματα  προσωπικού  με  σχέση 
εργασίας ιδιωτικού  δικαίου,  αντί  των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων 
υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
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