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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΗ-ΔΜ 

 

Σύμφωνα με την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων παρατάθηκε μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών 

εκπροσώπων έως 31-12-2021. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχθηκαν βάσει εκλογών οι οποίες 

διεξήχθησαν κατά τη διετία 2021-2022 λήγει την 31-12-2022.  

Ωστόσο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας δεν διεξήχθησαν εκλογές κατά 

τη διετία 2021-2022 για τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, με αποτέλεσμα η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των 

υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΔΗ-ΔΜ να έχει λήξει την 31-12-2021.   

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν.2690/1999 και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 

Εγκύκλιο ΥΠΕΣ, τα «Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια δεν δύναται πλέον να λειτουργήσουν μετά την 

31η/3/2022» καθώς «Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν 

κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει 

της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία». 

Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 63 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 που αναφέρει ότι «αρκεί η παρουσία τριών 

μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου για την ύπαρξη απαρτίας» ισχύει αλλά συμπληρώνεται με το άρθρο 13 

παρ. 5 του Ν.2690/1999 αναφορικά με το μέγιστο χρονικό διάστημα (3 μήνες) κατά το οποίο μπορεί το 

υπηρεσιακό συμβούλιο να λειτουργήσει μόνον με την παρουσία τριών μελών.    

 

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε 

 

 Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διετία 2021-2022 για την ανάδειξη 

αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΔΗ-ΔΜ. 

 Την αδυναμία νόμιμης λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΑΔΗ-ΔΜ μέχρι το τέλος του 2022 με 

αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να τίθενται σε καθεστώς ομηρίας λόγω μη έγκαιρης εξέτασης των 

αιτημάτων τους.  



Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

 

 Τον Υπουργό Εσωτερικών να προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του παραπάνω 

ζητήματος.     

 Τους διοικούντες της ΑΔΗ-ΔΜ να μην προβούν σε σύγκλιση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που 

στερείται νομιμότητας. Τυχόν σύγκλησή του μόνο με τα διορισμένα μέλη θα μας βρει απέναντι 

προκειμένου να αποφευχθούν μη νόμιμες αποφάσεις και πιθανές μεθοδεύσεις εις βάρος των 

συναδέλφων. 

 

 
Πίνακας Διανομής : 
- Υπουργός Εσωτερικών 
- Συντονιστής ΑΔΗ-ΔΜ 
- ΟΣΕΑΔΕ 
- Όλοι οι συνάδελφοι ΑΔΗ-ΔΜ 
- ΜΜΕ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


