
 

     

 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

    

Θέμα: «Προκήρυξη θέσης ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
 

 

Την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα 

Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου προκήρυξε με το υπ’αριθμ. 10092/707/1-2-

2021 έγγραφο  ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος. 

Όπως διαβάζουμε, «Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της 

περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

– Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 

ή δίπλωμα της αλλοδαπής 

– Να είναι Έλληνες πολίτες. 

– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν. 

– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

– Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική 

συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. 

(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007). 

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, το είδος του πτυχίου, οι 

επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή μεταπτυχιακού/ 

διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του 

αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. 

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και 
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διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.» 

Να σημειωθεί πως στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται πως «Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα 

επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η 

υγεία και η φυσική καταλληλότητά τους. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το συγκεκριμένο κριτήριο είναι επιεικώς 

απαράδεκτο, καθώς προάγει τις κοινωνικές ανισότητες, και το χειρότερο, παραβιάζει 

κατάφωρα οποιαδήποτε έννοια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κρίνοντας 

προκαταβολικά δυσμενώς ανθρώπους επειδή έτυχε να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και 

τους στερεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πλήρωσης της συγκεκριμένης 

θέσης, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:  

1. Ποια τα ακριβή καθήκοντα του ειδικού συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου 

για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου; 

2. Τι αφορά ακριβώς το κριτήριο υγείας και φυσικής καταλληλότητας στη άσκηση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αντιπεριφερειάρχη; 

3. Το συγκεκριμένο κριτήριο υπήρχε και σε ανάλογες προσκλήσεις ενδιαφέροντος 

πλήρωσης συναφών θέσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;  

4. Αν ναι, για ποιες θέσεις πρόκειται και πότε προκηρύχθηκαν; 

5. Θεωρείτε πως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της 

συγκεκριμένης θέσης συνάδει με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 για την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία διευρύνθηκε με τις ρυθμίσεις 

του ν. 4443/2016, καθώς συμπεριλήφθηκε η χρόνια πάθηση στους ορισμούς των 

λόγων για τους οποίους απαγορεύονται οι διακρίσεις στην εργασία και την 

απασχόληση; 

6. Αν όχι, ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να απαλειφθεί το συγκεκριμένο 

κριτήριο αποκλεισμού συνανθρώπων μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες από 

την διεκδίκηση της συγκεκριμένης θέσης; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




