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  Ρόδος 12-01-2017 
 
Προς  
 
κ. Δημήτρη Δουρή                                                                      
Πρόεδρο Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 
 
Κοινοποίηση : 
 

1. Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 
 

2. Υπουργείο Εσωτερικών                                                       
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδ/σης 

 

3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης                     
Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
 

5. Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  
 

6. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

 

7. Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

 

8. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

 

9. Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ) 

 

10. Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ) 

 

11. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) 

 

12. Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΑΔΕΔΥ) 
 

 

Θέμα : Διαμαρτυρία για την άρνηση κατάθεσης εισηγήσεων στις συνεδριάσεις του ΥΣ για 

την αναγνώριση  της προϋπηρεσίας  των υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα ( ΠΔ 

69/2016 και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες) 
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κ. Πρόεδρε 
  
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με 
αποκλειστικό θέμα την εξέταση των αιτήσεων για την αναγνώριση  της προϋπηρεσίας  των 
υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα μας ενημερώσατε ότι δεν πρόκειται να καταθέσετε 
εισηγήσεις (ως εισηγητής για θέματα των υπαλλήλων των ΠΕ Κυκλάδων) γιατί κατά την 
άποψη σας δεν προκύπτει από τις ακόλουθες διατάξεις : 
 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 

 
Άρθρο 26 Βαθμολογική ένταξη − Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
 
1. Το άρθρο 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/ 2007, αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«Άρθρο 98 Βαθμολογική ένταξη  
1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο 

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη 
μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του 
καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο 
βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 

 ΠΔ 69/2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 
 

Άρθρο 2 «Αντικείμενο» 
 

5.  Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου 
για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου… 

 
Άρθρο 6 «Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου τομέα»  

 
1  …Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού. 

4.  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών 
των παραγράφων 2 και 3 και αποφαίνεται επί της αιτήσεως…. Το αρμόδιο 
όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

 

 Εγκύκλιες οδηγίες : 
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ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9 Αυγούστου 2016 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 
εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού 
/Προσωπικού. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 
παρακαλούνται να εξετάζουν την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 
69/2016 και τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, 
ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες υπαλλήλους για την κατά την κρίση 
τους κατ’ αρχήν ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών της προϋπηρεσίας 
στοιχείων. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του 
αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. o Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και 
γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε 
αυτό του σχετικού ερωτήματος. 
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. 

 
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8 Δεκεμβρίου 2016 

β) Για ευχερέστερη διαχείριση των αιτήσεων των υπαλλήλων παρακαλούνται 
οι 3 διευθύνσεις διοικητικού/προσωπικού κατά τη διαβίβαση των αιτήσεων 
στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια να συναποστέλλεται και κάθε 
περαιτέρω απαιτούμενο στοιχείο, ιδίως χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου 
σπουδών. 

 
κ. Πρόεδρε 
 
Οι σπουδαιότερες μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων ως 
και των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητες που αυτό προβλέπει, καθώς επίσης και του 
υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007), τις γενικές διατάξεις (Ν. 2690/1999 κλπ), και τις 
επιμέρους ειδικές διατάξεις.  
 
Ο Υπαλληλικός Κώδικας σε πολλά θέματα κατάστασης των υπαλλήλων του Δημοσίου και 
των Ν.Π.Δ.Δ., ορίζει κατά περίπτωση, γνώμη, σύμφωνη γνώμη, απόφαση του αρμοδίου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 
Ενδεικτικώς απαριθμούμε ορισμένες περιπτώσεις όπως: 
 

 Για χορήγηση άδειας των υπαλλήλων για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή απαιτείται 
σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη το Υπηρεσιακού Συμβουλίου (αρ. 31). 

 Για τη μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων απαιτείται απόφαση Υ.Σ. (αρ.40). 

 Για μετάθεση υπαλλήλων απαιτείται σύμφωνη γνώμη Υ.Σ. (αρ.67), ενώ για αποφάσεις 
και μετατάξεις απαιτείται γνώμη Υ.Σ. (αρ. 68, 69). 

 Ομοίως με απόφαση Υ.Σ. διενεργούνται οι επιλογές Προϊσταμένων  Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και αυτοτελών  Γραφείων, οι πίνακες προακτέων. 
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Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελεί διακεκριμένη αρχή. (Ν.3528/2007 άρθρο 162 
«Λειτουργία», παρ. 1) και εκδίδει διοικητικές πράξεις εκτελεστές ή και μη εκτελεστές. 
 
Η σύγκληση του Υ.Σ. προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον 
του συνόλου των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, 
προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον 
πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται 
από μέλη του συλλογικού οργάνου. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και 
θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά 
μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους (N.2690/199 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας», άρθρο 14 «Σύνθεση – Συνεδριάσεις - Λειτουργία», παρ. 7,8 & 9) 
 
Εξ ορισμού θα πρέπει τα μέλη του (διορισμένα και αιρετά), να παρέχουν τα εχέγγυα όχι 
μόνο της αμεροληψίας αλλά και των γνώσεων εκείνων, που απαιτούνται για να 
αντιμετωπίζουν τις δύσκολες νομικές έννοιες, ως και τις σύνθετες διοικητικές που 
καλούνται να επιλύσουν. 
 
Οι αποφάσεις πρέπει να συντάσσονται ως προς το περιεχόμενο και τον τύπο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της διοικητικής πράξης άλλως παραβιάζεται ο τύπος αυτής. Πρέπει να 
περιέχουν αιτιολογία η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων για την έκδοσή τους.  Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής 
και να προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κρινόμενων υπαλλήλων. 
Η μη επαρκής αιτιολογία των αποφάσεων των Υ.Σ. δημιουργεί ακυρότητα αυτών, λόγω 
παραβάσεως ουσιώδους τύπου της έκδοσης της απόφασης. (Ν. N.2690/199 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας», άρθρο 17 «Αιτιολογία») 
 
Τα Υ.Σ. μπορούν να καλέσουν προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων 
υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. 
 
Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ως εισηγητές και αναπληρωτές αυτών χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Δ.Σ. του οικείου ν.π.δ.δ. (Ν.3528/2007 
άρθρο 159 «Υπηρεσιακά Συμβούλια», παρ. 12) 
 
Στα ακόλουθα άρθρα του Υ.Κ. που προβλέπουν αποφάσεις του Υ.Σ., αν και δεν 
περιγράφεται πουθενά η διατύπωση «..μετά από  ΕΙΣΗΓΗΣΗ..», εντούτοις συντάσσονται και 
κατατίθενται εισηγήσεις :   
 

 Άρθρο 21 Αναδιορισμός 

 Άρθρο 30 Καθήκοντα υπαλλήλου 

 Άρθρο 31 Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

 Άρθρο 40 Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση 

 Άρθρο 43 Πότε δεν οφείλεται μισθός 

 Άρθρο 51 Άδειες χωρίς αποδοχές 

 Άρθρο 58 Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

 Άρθρο 62 Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών - Δημοσιοποίηση απονομής 

 Άρθρο 65 Τοποθέτηση 
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 Άρθρο 68 Απόσπαση 

 Άρθρο 69 Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας 

 Άρθρο 70 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας 

 Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου 

 Άρθρο 73  Διαδικασία μετατάξεων 

 Άρθρο 99 Θέση σε διαθεσιμότητα 
  
Θα διαπιστώσετε ότι η λέξη ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΣ περιορίζεται μόνο στα άρθρα 159 και 162 που 
αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στον ορισμό τους στοιχείο απαραίτητο για τη 
συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μάλιστα με απαράβατο όρο να προΐστανται 
αποκλειστικά των υπηρεσιών προσωπικού και νοείται ότι καθήκον τους είναι  η σύνταξη 
εισήγησης για κάθε θέμα που εισάγεται προς εξέταση στο Υ.Σ.  
 
Ο ρόλος του εισηγητή στα Υ.Σ. είναι ουσιαστικός. Ο εισηγητής οφείλει να υποβάλει πλήρη 
εισήγηση γιατί η μη υποβολή αυτής, συνιστά μη τήρηση ουσιώδους τύπου. Τα ισχύοντα για 
την αμεροληψία των μελών αφορούν και στον εισηγητή. 
 
Μετά τα παραπάνω λεχθέντα και τις παρατειθέμενες διατάξεις θεωρούμε ως καταχρηστική 
και αυθαίρετη την ερμηνεία σας, ότι ο κατά νόμο εισηγητής του Υ.Σ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου 
επειδή ο νομοθέτης (κατά την άποψη σας) δεν το προβλέπει (δεν το περιγράφει λεκτικά). 
 
Κατ’ αυτή την έννοια θα ΑΚΥΡΩΝΑΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ και για όλες τις 
περιπτώσεις των άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα που απαιτεί απόφαση ή  γνώμη ή 
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;  
 
Άραγε από ποιες διατάξεις προβλέπονται τα καθήκοντα του εισηγητή; 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφασης σας 
ούτως ώστε να καταθέσετε έγκαιρα τις  προβλεπόμενες από το νόμο εισηγήσεις, ώστε οι 
αποφάσεις μας να περιλαμβάνουν τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων για την έκδοσή τους. 
 
 
 
Για τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Οι εκπρόσωποι τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
 

 Μιχαήλ Λυριστής 
(Τ.Υ.) 

 Ιωάννης Παπαϊωάννου 
(Τ.Υ.) 

 
 
 


