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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου»

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Η λειτουργία του παράνομου (ως προς τη σύνθεση και συγκρότηση) υπηρεσιακού
συμβουλίου δυστυχώς συνεχίζεται σε μικρές συνέχειες και με τους ίδιους πρωταγωνιστές.
Από τις 27/4/2017 το συμβούλιο συνεδριάζει με διακοπές, σύμφωνα με δύο ημερήσιες
διατάξεις και εξετάζοντας μετατάξεις προσωπικού από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία,
καθώς και σε ομοιόβαθμη κατηγορία. Ως γνωστόν από τα δύο αιρετά μέλη, το ένα αιρετό
μέλος της ΕΝΤΑΣΣΥ απέχει και το άλλο αιρετό μέλος της ΔΑΚΕ συμμετέχει κανονικά.
Στις 18/5/2017 το αναπληρωματικό αιρετό μέλος της ΕΝΤΑΣΣΥ Θανάσης Μαραγκούλας
μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΟΣΥΕ, προσήλθε στην συνεδρίαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου (ως είχε κληθεί) και ζήτησε τις κενές οργανικές θέσεις όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων και ανά Κατάστημα Κράτησης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
αρνήθηκε να τις γνωστοποιήσει ως όφειλε, αν και είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 3
συνεδριάσεις του συμβουλίου και το αιρετό μέλος είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να τις πάρει.
Αντιθέτως υπέδειξε στο αιρετό μέλος να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του στην διεύθυνση
προσωπικού. Μήπως οι κενές οργανικές θέσεις δεν ήταν έτοιμες και για το λόγο αυτό δεν
μπορούσαν να δοθούν; Πώς συζητούσαν για μετατάξεις αν δεν είχαν μπροστά τους τις
υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις ανά κατάστημα;
Μια ώρα αργότερα και ενώ εξελισσόταν η συνεδρίαση του συμβουλίου, το
αναπληρωματικό αιρετό μέλος προσήλθε εκ νέου στην συνεδρίαση και ζήτησε ξανά τις κενές
οργανικές θέσεις, καθώς και την παραμονή του στην συνεδρίαση, διαβεβαιώνοντας τα
υπόλοιπα μέλη πως δεν θα προβεί σε ψηφοφορίες επί των εισηγήσεων και δεν θα
συμμετάσχει στις ψηφοφορίες. Ο Πρόεδρος του συμβουλίου αποκρίθηκε ότι αυτό δεν ήταν
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δυνατόν γιατί δεν είχε προσέλθει από την έναρξη της συνεδρίασης και είχε απουσιάσει από
τις προηγούμενες συνεδριάσεις και τον έδιωξε! Άραγε σε ποιο άρθρο και σε ποια παράγραφο
για την Λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων αναφέρονται οι απουσίες σε
προηγούμενες συνεδριάσεις ή η καθυστερημένη προσέλευση ως λόγος αποβολής; Γιατί δεν
αντέδρασε κανένας όταν ο Πρόεδρος του συμβουλίου απέπεμψε τον νόμιμο εκπρόσωπο των
εργαζομένων;
Στις 23/5/2017 παρακολουθήσαμε άλλο ένα επεισόδιο στο ίδιο έργο. Ο αιρετός και
ψηφισμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων προσπάθησε να προσέλθει κανονικά στην
συνεδρίαση του συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει πρόσκληση. Ενημέρωσε ότι
προτίθεται να παραμείνει στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου χωρίς ψήφο και
ζήτησε εκ νέου τις κενές οργανικές θέσεις. Οι κενές οργανικές θέσεις δεν δόθηκαν και τέθηκε
ζήτημα παραμονής του ή μη στην συνεδρίαση, γιατί σύμφωνα με τους ίδιους δεν επιτρεπόταν
να παραμείνει αν απείχε της ψηφοφορίας ή ψήφιζε λευκό. Ακολουθήσε διαδικασία
ψηφοφορίας των παρόντων μελών και με αποτέλεσμα 4-0 ζητήθηκε από το αιρετό μέλος να
αποχωρήσει από την διαδικασία (!), όπως και έγινε. Άραγε από πότε στην οποιαδήποτε
δημοκρατική διαδικασία απαγορεύεται η λευκή ψήφος ή η αποχή; Τι φοβόντουσαν ότι θα
αποκαλυφθεί στο αιρετό μέλος που εκπροσωπεί συναδέλφους αν παρέμενε στην διαδικασία
χωρίς ψήφο; Το αιρετό μέλος της ΔΑΚΕ ποιους συναδέλφους εκπροσωπούσε άραγε όταν
ψήφιζε για την απομάκρυνση του συναδέλφου του;
Η αρμοδιότητα της ενέργειας των μεταβολών και της υπηρεσιακής κατάστασης των
δημοσίων υπαλλήλων, ανατέθηκε από το Σύνταγμα, σε συλλογικά διοικητικά όργανα,
δηλαδή τα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, τα οποία αποτελούν θεσμική κατάκτηση των
εργαζομένων. Οφείλουμε λοιπόν να τα σεβόμαστε και να υπερασπίζουμε την νόμιμη
συγκρότηση, την νόμιμη σύνθεση και την νόμιμη λειτουργία τους και να μην τα
αντιμετωπίζουμε ως μέσο συνδιαλλαγής άλλων πραγμάτων!
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