
 

 

 
ΘΕΜΑ : «Εισήγηση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο » 
ΣΧΕΤ:  1)Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 344/16-1-2017 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής 
Ενότητας  Κυκλάδων  
 2)Το από 12-1-2017 έγγραφο του συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής : 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ.69/2016,που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 με τίτλο «Βαθμολογική Ένταξη»   του 
Υπαλληλικού Κώδικα - ν. 3528/2007 όπως ισχύει «5. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 
εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν.3839/2010 «12. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών 
προσωπικού.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 
όπως αυτό όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ Α 149 15.7.2014) «5. Οι 
γνώμες και οι αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται 
από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του 
τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την 
καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του αρμόδιου 
Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες 
περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων-αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια 
βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή 
τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν… 8. Η λειτουργία όλων των 
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Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.» 

Συναφώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999) «2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των 
συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η 
πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, 
στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη 
συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεμοιοτυπία ή άλλο 
πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό 
βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την 
πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η 
πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που 
κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου δεν 
απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή 
του, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη του. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος 
έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυμα 
τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.» 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ορίζεται η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, 
ειδικότερα δε, όσον αφορά τον εισηγητή, ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία ασκούν τα εν λόγω 
καθήκοντα, δεν προβλέπονται όμως ρητά η μορφή και το περιεχόμενο των εισηγήσεων αυτών, 
ήτοι γραπτές ή προφορικές, παραπέμπουν δε οι διατάξεις του άρθρου 162 του Υ. Κ. στις γενικές 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της 
Διοίκησης για τα σχετικά ζητήματα.  

Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται η δυνατότητα που δίνεται από τις ως άνω 
διατάξεις στον γραμματέα του συλλογικού οργάνου να γνωστοποιήσει στα μέλη αυτού την 
πρόσκληση του προέδρου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, μαζί με την 
ημερήσια διάταξη αυτής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση και με 
τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεμοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να προβλέπεται 
ταυτόχρονα  η  γνωστοποίηση της εισήγησης του εισηγητή  στα μέλη του συλλογικού οργάνου 
με τα προαναφερόμενα μέσα. Άλλωστε δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ότι η 
εισήγηση του εισηγητή, η οποία σύμφωνα και με την αριθ.1073/2001 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας  «6. …, αποσκοπεί στο να ενημερωθεί πλήρως το ανωτέρω συλλογικό όργανο 
επί της υποθέσεως την οποία πρόκειται να κρίνει και να αποφευχθεί, με τον τρόπο αυτόν, η 
έκδοση εσφαλμένης αποφάσεως λόγω μη ενημερώσεως ή μη πλήρους ενημερώσεως των μελών 
του συλλογικού αυτού οργάνου. ..», πρέπει απαραιτήτως να είναι γραπτή και συνεπώς μπορεί 
να είναι και προφορική, ούτε ότι πρέπει να κατατίθεται στον πρόεδρο τον γραμματέα του 
υπηρεσιακού συμβουλίου σε συγκεκριμένη προθεσμία πριν από τη συνεδρίαση. 

Εν προκειμένω η απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου περί 
αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, 
εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γραπτές ή προφορικές εισηγήσεις των αρμοδίως ορισθέντων εισηγητών στα οικεία 
υπηρεσιακά συμβούλια, αποτελούν αφενός υποχρέωση αυτών με  παράθεση του συνόλου των 
στοιχείων στα οποία εδράζεται η σχετική θέση τους και αφετέρου ότι οι γνώμες και οι 
αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον 
πρόεδρο και τον γραμματέα, καθίσταται σαφές ότι στα πρακτικά αυτά αποτυπώνονται σε κάθε 
περίπτωση και οι εκάστοτε εισηγήσεις των αρμόδιων εισηγητών. 
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Γ. Σπηλιωτόπουλος   
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