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1) Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο 

2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη 

3) Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Ν.Αι. κ. Μ. Τσουβαλά 

4) Γεν. Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ν.Αι. 

5) Υπουργείο Εσωτερικών/Γεν. Δνση Αποκέντρωσης & 

Τοπ. Αυτοδιοίκησης  

6) Υπουργείο Διοικ. Ανασυγκρότησης/Γεν. Δνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

7) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

8) Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Θέμα :  Συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου με θέμα την αναγνώριση 

προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (Π.Δ. 69/2016). 

 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 και τις Εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ 

οικ. 21426/9-8-2016 και ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/ οικ. 31389/8-12-2016, κατατέθηκαν από 

τους  ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι προβλεπόμενες 

αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Δ/νσεις Διοίκησης Κυκλάδων 

και Δωδεκανήσου, προκειμένου να διαβιβαστούν, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1§6 

του ανωτέρω Π.Δ., στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Π.Ν.Αι. 

Αν και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, διαβιβάστηκαν εγκαίρως και εμπρόθεσμα στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από το σχετικό τυπικό έλεγχο που προβλεπόταν 

(τουλάχιστον όσον αφορά στις αιτήσεις που κατατέθηκαν και διαβιβάστηκαν από τη 

Δ/νση Διοίκησης Κυκλάδων), πληροφορηθήκαμε ότι δεν προχωρήσατε στην εξέτασή 

τους, λόγω της αβάσιμης και αυθαίρετης (κατά την άποψή μας) παρακάτω 

τοποθέτησης: «Μετά τα παραπάνω λεχθέντα και τις παρατιθέμενες 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)» (βλέπε συνημμένο σχετικό  έγγραφο από 12-1-

2017 των αιρετών μελών του Υ.Σ.  Μ. Λυριστή-τακτικού μέλους και Ι. Παπαϊωάννου-

αναπληρωματικού μέλους, για τους εργαζομένους της Π.Ε. Δωδεκανήσου), γεγονός που 

σας οδήγησε στην αναβολή της εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
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στον ιδιωτικό τομέα. Και η παραπάνω απαίτηση αφορούσε, εξ όσων γνωρίζουμε 

αποκλειστικά τις αιτήσεις των υπαλλήλων της Π.Ε. Κυκλάδων. 

Όμως και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα είναι σαφές και ορίζει ότι: «Άρθρο 6 §1. 

Προκειμένου ……. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού», 

αλλά και οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιοι προβλέπουν το ίδιο. Επειδή δε η 

προβλεπόμενη διαδικασία τηρήθηκε επακριβώς και οι παραπάνω ισχυρισμοί (σχετ. 

έγγραφο  Μ. Λυριστή, Ι. Παπαϊωάννου) είναι εντελώς αβάσιμοι, σας ζητούμε να μας 

κοινοποιήσετε τα σχετικά Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

ώστε να πληροφορηθούμε επισήμως τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε η 

διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.  

Αναμένοντας την απάντησή σας επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών 

μας, καθώς πιστεύουμε ότι η παραπάνω διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως 

και σύμφωνα με τα νομίμως προβλεπόμενα. 

Τέλος με την ευκαιρία της παρούσας θεωρούμε υποχρέωσή μας να διευκρινίσουμε ότι, 

οι υπογράφοντες τη συνημμένη επιστολή, δεν εκπροσωπούν το σύνολο των 

εργαζομένων στη Π.Ν.Αι., αλλά μόνο τους εργαζόμενους της Π.Ε. Δωδεκανήσου. 

 

Συν.: Η από 16-1-2017 επιστολή των αιρετών μελών του Υ.Σ. Μ. Λυριστή (τακτικού μέλους) και Ι. 

Παπαϊωάννου (αναπληρωματικού μέλους) για τους εργαζομένους της Π.Ε. Δωδεκανήσου  

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τ.Υ. Τ.Υ. 

Οδυσσέας Ευθυμίου Θανάσης Δρόσος 

 


