
                                                                                                     

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4369/2016, περί συγκρότησης των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

ΣΧΕΤ: α) Το υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/οικ.19511/19.7.2016 έγγραφο του 
Υπουργείου (Γενική Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού).  

β) Η υπ’αριθμ.18/οικ.25169/3.8.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου (Γενική Δ/νση 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

γ) Το υπ’αριθμ.27877/7.9.2016 έγγραφο του Υπουργείου (Γενική Δ/νση 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

 
 

 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής, με την οποία υπενθυμίσαμε στις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, καθώς και στις Περιφέρειες του Κράτους, την υποχρέωση εφαρμογής  των διατάξεων για 

την ανασυγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, βάσει των διατάξεων των παρ.2 και 3 του άρθρου 30 

του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33)
1
, ζητώντας παράλληλα την ενημέρωση του Υπουργείου αναφορικά με την 

πορεία έκδοσης των σχετικών πράξεων, και κατόπιν του γ) σχετικού, όπου υπενθυμίσαμε εκ νέου στις 

υπόχρεες υπηρεσίες και φορείς την προθεσμία εκπνοής της διαδικασίας συλλογής των εν λόγω 

στοιχείων, σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία που απέστειλαν οι 

                                                 
1 όπως τροποποιήθηκαν  με τις διατάξεις των παρ.3,4 και 5 του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37), 

τις όμοιες του άρθρου 171 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) και εν συνεχεία με του άρθρου 51 του 

ν.4407/2016 (ΦΕΚ. Α΄134), 

 

 

 

                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    7   Οκτωβρίου 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 29711 

 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. 
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων 

Προσωπικού Τ.Α. 
Πληροφορίες : Β.Νασίου 
Τηλ: 213 13 64 328  
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27  
Τ.Κ. 101 83 - ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΡΟΣ:  
Α) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
Γεν. Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(επί του σχετ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/οικ.19511/ 
19.7.2016 εγγράφου της)  

- Να αποσταλεί και με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στη δ/νση: hrm@ydmed.gov.gr , 

επισυνάπτοντας τον Πίνακα με τίτλο: 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ. 

Β) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  του Κράτους 
   -    Να αποσταλεί και με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

Γ) Περιφέρειες  της Χώρας 

-     Να αποσταλεί και με το ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο  

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 



υπόχρεοι  έως την Παρασκευή 30.9.2016 (ώρα 11:00), δηλαδή έως και (μία) 1 εβδομάδα μετά την 

τεθείσα προθεσμία. 

Σύμφωνα με αυτά, από τις τέσσερις (4) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που ανταποκρίθηκαν 

αποστέλλοντας  τα απαιτούμενα στοιχεία μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, οι (τρείς) 3 έχουν 

προχωρήσει στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης όλων των υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς 

τους και η μία (1) δηλώνει ότι  έχει σε εκκρεμότητα ένα (1) υπηρεσιακό συμβούλιο.  

Συνολικά δηλ. έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις συγκρότησης για τα τριάντα οκτώ (38) από τα 

εξήνταένα (61) υπηρεσιακά συμβούλια αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους.  

Από τις δώδεκα (12) Περιφέρειες που ανταποκρίθηκαν κατά τα ανωτέρω στην εγκύκλιό μας, οι 

(εννέα) 9 δήλωσαν ότι έχουν ήδη προβεί στην έκδοση απόφασης συγκρότησης και των εννέα (9) 

υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς τους, και τρείς (3) δήλωσαν ότι έχουν σε εκκρεμότητα τη 

δημοσίευση τους στο Φ.Ε.Κ.  

Συνολικά δηλ. έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τα δώδεκα (12) από τα δεκατρία (13) υπηρεσιακά 

συμβούλια αρμοδιότητας των Περιφερειών.  

Τα αναλυτικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας από τους ανωτέρω, 

αποτυπώνονται στον Πίνακα που αποστέλλεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γεν. Δ/νση 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου, στο πλαίσιο του (α) σχετικού της. 

    

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡ.ΣΥΜΒ. 

Ανταποκρίθηκαν 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΠΟΦ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 3 38 9 9 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΠΟΦ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1  1  

ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(ΦΕΚ) ΤΗΣ 

ΑΠΟΦ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  3 3 

Δεν ανταποκρίθηκαν 

3 

(ΑΠΔ Αττικής, Ηπείρου-

Δυτ.Μακεδονίας, Κρήτης 

22 1  

(Περιφέρεια Ανατ. 

Μακεδονίας Θράκης) 

1 

Γενικό άθροισμα 7 61 13 13 

 

Επισημαίνεται ότι αν και με την υπ’αριθμ. 18/οικ.25169/3.8.2016 εγκύκλιό μας 

κλήθηκαν να αποστείλουν στοιχεία όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες της 

Χώρας, επτά (7) ημέρες μετά την εκπνοή της τεθείσας προθεσμίας (23 Σεπτεμβρίου), 

εμφανίζεται να έχει ανταποκριθεί μόνο ένα μέρος αυτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 



υπόλοιποι ενδεχομένως να μην έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην έκδοση των απαιτούμενων 

αποφάσεων. 

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 30 του 

ν.4369/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών 

συμβουλίων είχε τεθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος αυτού, και ότι 

αμέλεια εφαρμογής των κείμενων διατάξεων αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης 

ενέργειας, καλούνται: 

α) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, και Κρήτης, 

να μεριμνήσουν άμεσα για τη συγκρότηση όλων των υπηρεσιακών συμβουλίων 

αρμοδιότητάς τους, και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για το ένα υπηρεσιακό 

συμβούλιο αρμοδιότητάς της που εκκρεμεί, καθώς και την ενημέρωση του Υπουργείου μας 

σε κάθε περίπτωση έως τη Τρίτη 18.10.2016, αποστέλλοντας τα ζητούμενα στοιχεία. 

β) Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, να μεριμνήσει άμεσα για τη 

συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου της, καθώς και την ενημέρωση του Υπουργείου 

μας σε κάθε περίπτωση έως τη Τρίτη 18.10.2016, αποστέλλοντας τα ζητούμενα στοιχεία. 

 

Τέλος, όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες, που δεν έχουν 

προχωρήσει σε έκδοση των σχετικών αποφάσεων ορισμού των μελών των υπηρεσιακών 

συμβουλίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1) ΕΝΠΕ 

2) ΚΕΔΕ 

 

3) Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας 

     e–mail : osyape@otenet.gr 
4) ΠΟΕ - ΟΤΑ  

5) ΠΟΠ - ΟΤΑ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Κ. Πουλάκης 



 

1) Γραφείο Υπουργού κ. Π. Κουρουμπλή 

2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χρ. Βερναδάκη 

3) Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Μπαλάφα 

4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Πουλάκη 

5) Κα Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(για την  ανάρτηση  του παρόντος στο δικτυακό τόπο του  Υπουργείου στην ενότητα Έγγραφα). 

7) Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
- Τμήμα Μονίμου Προσωπικού  

- Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  

- Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. 


