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                                                                                                                        ΠΡΟ 
                                                                                                         Τθππνπξγό θ. Πεηξόπνπιν 
 
θ. Τπνπξγέ  
  Καηά ηελ επίζθεςή ζαο ζηε Θεζζαινλίθε ηελ Σεηάξηε 7/6/2017 θαη ηε ζπλάληεζε  - ζπδήηεζε κε 
ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, δεζμεςηήκαηε για οπιζμένα από ηα αιηήμαηα μαρ, ηα νπνία όκσο δελ 
ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δηνξζσκέλν νξγαλόγξακκα ή ζπκπεξηειήθζεζαλ κεξηθώο. 
 
πγθεθξηκέλα:  
  

Ανηικαηάζηαζε ηερ λέξερ «ελλείτει» από ηο διαδεςκηικό «ή» 
 

ηα άξζξα πνπ αθνξνύλ ηνπο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ θαη Δηεπζύλζεσλ ηεο Κεληξηθήο 
Τπεξεζίαο άξζξν 70, ηνπο Πξντζηακέλνπο Πεξηθεξεηαθώλ Ειεγθηηθώλ Κέληξσλ Αζθάιηζεο 
(ΠΕΚΑ) άξζξν 71, ηνπο Πξντζηακέλνπο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ πληνληζκνύ θαη Τπνζηήξημεο 
(ΠΤΤ) άξζξν 72, ηνπο Πξντζηακέλνπο Σνπηθώλ Δηεπζύλζεσλ άξζξν 73 θαη Πξντζηακέλνπο 
Δηεπζύλζεσλ θαη Σκεκάησλ ΚΕΑΟ άξζξν 74 δελ αληηθαηαζηάζεθε ε ιέμε «ειιείςεη» κε ην 
δηαδεπθηηθό «ή» κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ΣΕ θαη ΔΕ από ην 
δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ζέζεο επζύλεο. Θεσξνύκε ην ιηγόηεξν άδηθν,  ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΣΕ ή 
ΔΕ κε Α΄ βαζκό  λα κελ έρεη ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ ζε ζέζε επζύλεο. 
 

Διαθύλαξε για με καηάσπεζε δικαιώμαηορ 
 

ην άξζξν 27 Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο πληνληζκνύ θαη Τπνζηήξημεο(ΠΤΤ), ζηελ παξάγξαθν 5 
θαη ζηελ πεξίπησζε αε όπνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ 
κεηαμύ Σνπηθώλ Τπεξεζηώλ,  γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ  θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) εβδνκάδσλ, δελ ειήθζε κέξηκλα πξνζηαζίαο ησλ ππαιιήισλ από 
θαηάρξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ. 
 

Απμοδιόηεηα επιηόπιυν ελέγσυν από ηα ημήμαηα ζςμβούλυν αζθάλιζερ 
 

ην άξζξν 28 Σνπηθέο Τπεξεζίεο παξάγξαθν 13 πεξί αξκνδηνηήησλ ηκεκάησλ ησλ Σνπηθώλ 
Τπεξεζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε γ πνπ αθνξά ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Σκεκάησλ 
πκβνύισλ Αζθάιηζεο θαη Εηζθνξώλ, δελ πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επηηόπησλ 
ειέγρσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ παξαβαηηθόηεηαο. 
 

Τμήμαηα οικοδομοηεσνικών έπγυν 
 

Δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην νξγαλόγξακκα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Σκεκάησλ 
Οηθνδνκνηερληθώλ Έξγσλ. 
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