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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΟΤ ΚΤΔΙΠ
Η ΠΟΤΠ ζηηο 08 Οθηωβξίνπ 2018 θαηήγγεηιε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, δηόηη ρωξίο
θαλέλα δηάινγν ηόζν κε ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο καο, όζν θαη κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά
όξγαλα ηωλ εξγαδνκέλωλ πξνρώξεζε ζε δνκηθέο αιιαγέο ηνπ Κεληξηθνύ Τπεξεζηαθνύ
πκβνπιίνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ (ΚΤΓΙΠ) κε ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε θξπθά ζε
άζρεην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ( άξζξν 47 «Αξκνδηόηεηεο θαη ιεηηνπξγία
ηνπ Κ.Τ..ΓΙ.Π.» ηνπ Ν. 4569/2018).
ήμεπα είμαζηε αναγκαζμένοι να καηαγγείλοςμε πάλι ηον κο Γαβπόγλος για
ηην παπάνομη ζςγκπόηηζη ηος ΚΤΔΙΠ, όπυρ αςηή ππόκςτε με ηην 12055/Γ2/25-012019 Τ.Α. (ΑΔΑ:6Ν1Φ4653Π-ΠΠ9) και ηον οπιζμό ηος Πποέδπος και ηυν 2 μελών ζηο
Κενηπικό Τπηπεζιακό μαρ ςμβούλιο,έηζη :
-

Η ζςγκπόηηζη με ηον οπιζμό 3 γςναικών ζηιρ θέζειρ ηυν ηακηικών μελών
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 6, παξ. 1α ηνπ Ν. 2839/2000, πνπ πξνβιέπεη
ςποσπευηικάειάρηζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο θάζε θύινπ (1/3) ζηνλ αξηζκό ηωλ
νξηδόκελωλ από ηε δηνίθεζε κειώλ ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη ππεξεηεί επαξθήο αξηζκόο ππαιιήιωλ θαη ηωλ 2 θύιωλ πνπ
ζπγθεληξώλεη ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ. ύκθωλα δε κε ηελ
νηθεία λνκνινγία, ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε θύινπ εθαξκόδεηαη ρωξηζηά γηα
ηα ηαθηηθά θαη ρωξηζηά γηα ηα αλαπιεξωκαηηθά κέιε (απόθαζε 151/2008 ΝΚ
(ΟΛΟΜ).

-

Η ζςγκπόηηζη με ηονοπιζμό ηυν ζςγκεκπιμένυν ηπιών (3) ηακηικών και
ηπιών (3) αναπληπυμαηικών μελών αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171
ηνπ Ν.4389/2019 πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4369/2016,
ζύκθωλα κε ην νπνίν ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα απνηεινύληαη από ¨ Σξεηο (3)
κόληκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο αλαπιεξωηέο απηώλ, πνπ αζθνύλ θαζήθνληα
πξνϊζηακέλνπ Γηεύζπλζεο, έρνπλ ηνλ πεπιζζόηεπο σπόνο άζκηζηρ
καθηκόνηυν πποφζηαμένος Διεύθςνζηρ, ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ
Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ θαη ππεξεηνύλ ζηελ έδξα ηνπ ή ζην Ννκό Αηηηθήο, γηα
ηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα πνπ εδξεύνπλ ζην Ννκό απηό¨, δηλαδή έσοςν
εξαιπεθεί παπάνομαΔιεςθςνηέρ από ηο ΚΤΔΙΠ οι οποίοι έσοςν
πεπιζζόηεπο σπόνο άζκηζηρ καθηκόνηυναπό ηοςρ οπιζθένηερ ζ΄ αςηό.

ύμθυνα λοιπόν με ηα όλα ηα παπαπάνυ η ζςγκπόηηζη ηος ΚΤΔΙΠ είναι
πανηελώρ παπάνομη με ζςνέπεια να καηαζηήζει ακςπώζιμερ όλερ ηιρ αποθάζειρ ηος.
Δςζηςσώρ και ζε ένα ηόζο εςαίζθηηο θέμα ο κορ Γαβπόγλος επιλέγει να εξςπηπεηήζει
ζκοπιμόηηηερ και όσι ηη νομιμόηηηα και ηη σπηζηή διοίκηζη.
Σον καλούμε να αναζςγκποηήζει άμεζα ηο ΚΤΔΙΠ ζύμθυνα με ηο νόμο και
όσι ζύμθυνα με ηιρ κομμαηικέρ ηος επιδιώξειρ.
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