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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11/2010 
 
 

Στα Ιωάννινα σήµερα τη 2η Ιουλίου 2010, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και 
ώρα 9:30 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 66/29-06-2010 
πρόσκληση του Προέδρου του Υ.Σ. της Περιφέρειας Ηπείρου το Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 28373/1521/07-05-2010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συζητήσει 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω. Κατά τη συνεδρίαση 
παρόντες ήταν οι κ.κ.: 
 
 

1. Παπαευθυµίου Νικόλαος Πρόεδρος 
2. Κόκκαλης Λάζαρος Τακτικό Μέλος 
3. Πουλιάνου Βασιλική Τακτικό Μέλος 
4. Λιαπάτης Ιωάννης Αναπληρωµατικό Μέλος 
5. ∆ηµήτριος Φλώρος Τακτικό Μέλος 
 
 
Επίσης παρεστάθη ως εισηγήτρια η Αρετή Ζήνα-Κιτσιανού Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης, που εισηγείται επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 
καθώς και η αναπληρώτρια Γραµµατέας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Τζούµα 
Γιαννούλα, υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµµατέων της ∆/νσης 
∆ιοίκησης, που τήρησε τα πρακτικά. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εισηγήτρια να αναπτύξει 
το θέµα της ηµερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

 
«Εξέταση ενστάσεων υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και ολοκλήρωση της 
διαδικασίας µοριοδότησης για την επιλογή Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του Ν. 
3839/2010 και την υπάριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010». 
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ολοκλήρωση της διαδικασίας µοριοδότησης για την επιλογή Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου 
άρθρου του Ν. 3839/2010 και την υπάριθ.∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-
2010 
 
Κατόπιν, η Εισηγήτρια έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής: 

 



Από τη ∆/νση ∆ιοίκησης της Περιφέρειάς µας στάλθηκαν µε το 
αριθ.37755/2005/14-6-2009 έγγραφό της: α) οι αιτήσεις των υπαλλήλων µε τα 
βιογραφικά τους σηµειώµατα που επιθυµούν να κριθούν προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης 
σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Ν.3839/29-3-2010 και µετά από τη αριθµ 
.2839/1599/10-5-2010 Προκήρυξη της Γ.Γ.Π.Η. β) οι καταστάσεις µοριοδότησης των 
υποψηφίων υπαλλήλων και γ) οι ενστάσεις των κ.κ. Λιάσκα Βασιλείου και Τσιπέλη 
Σεραφείµ προκειµένου να εξεταστούν από το Υ.Σ. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3839/2010 «Σύστηµα επιλογής 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια κ.λ.π» 
και της αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων», ως 
προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και 
Τµήµατος ) επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή 
ΤΕ µε Α΄βαθµό, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, 
Υποδιεύθυνσης  ή Τµήµατος και εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις προϋποθέσεις 
αυτές επιλέγονται υπάλληλοι µε Α΄βαθµό.  ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για 
την επιλογή προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδος ,υπάλληλος 
στον οποίο έχει επιβληθεί  τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα 
από αυτά που ορίζονται στην  παρ, 2 του άρθρου 109 του Υ.Κ. 

Η επιλογή γίνεται µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια (αρθρ. 85 Ν. 3528/2007) 
όπως τροποποιηθήκαν µε το Ν.3839/2010 τα οποία διακρίνονται σε τρεις οµάδες που 
αφορούν α) στα επαγγελµατικά-τεχνικά προσόντα β) στην εργασιακή-διοικητική 
εµπειρία  και γ) στις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων τα οποία αξιολογούνται 
βάσει συγκεκριµένων µορίων µε εξαίρεση (στην παρούσα µεταβατική περίοδο) τα 
κριτήρια της υπηρεσιακής αξιολόγησης(Εκθέσεις Αξιολόγησης),της συνέντευξης και 
της γραπτής εξέτασης. 

Μετά την αριθµ.2839/1599/10-5-2010 Προκήρυξη της Γ.Γ.Π.Η υποβλήθηκαν 
στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για τις θέσεις 
προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης  µε τα βιογραφικά τους Σηµειώµατα Το τµήµα 
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης µοριοδότησε τους υποψήφιους σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του προσωπικού τους µητρώου  και κοινοποίησε το υπηρεσιακό 
σηµείωµα της µοριοδότησης σε κάθε ενδιαφερόµενο για τυχόν αντιρρήσεις. Αφού 
παρήλθε η πενθήµερη  προθεσµία που δόθηκε για την υποβολή ενστάσεων και έγιναν 
οι ανάλογες  διορθώσεις, από το τµήµα προσωπικού, διαβιβάσθηκαν οι συνηµµένοι 
πίνακες µοριοδότησης  κατά κατηγορία υποψηφίων (ΠΕ Μηχανικών-ΠΕ 
∆ιοικητικού- Οικονοµικού -ΠΕ Γεωτεχνικών) προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να 
µοριοδοτηθούν από το Υπηρεσιακό συµβούλιο και να γίνει ο τελικός πίνακας 
κατάταξης και  η επιλογή των προϊσταµένων επιπέδου ∆ιεύθυνσης    

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί  τους υποψηφίους για τις θέσεις 
προϊσταµένων κατά τα οριζόµενα στην  παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 85.  

Παρακαλώ το Υπηρεσιακό Συµβούλιο να εξετάσει τις ενστάσεις των 
προαναφερόµενων υπαλλήλων και να ολοκληρώσει τη διαδικασία µοριοδότησης  για 
την επιλογή Προϊσταµένων για την κάλυψη κενών θέσεων των ∆ιευθύνσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου σύµφωνα µε τη  συνηµµένη  προκήρυξη. 

Μετά το τέλος της εισήγησης, ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών. 
Ειδικότερα ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση τις ενστάσεις των υπαλλήλων: 
Πολυχρονιάδου Όλγας, Λιάσκα Βασιλείου και Τσιπέλη Σεραφείµ. Στη συνέχεια τα 
µέλη του Υ.Σ. επεξεργάστηκαν όλα τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου των 
υποψηφίων για κρίση υπαλλήλων δηλαδή των κ.κ Μπίστα Κωνσταντίνου, 
Σταµουλάκη Γεωργίου, Αναγνώστου ∆ηµητρίου, Κωσταντή Κωνσταντίνου, 



Πολυχρονιάδου Όλγας, Μάντζιου Βασιλικής, Σιαµόπουλου Γρηγορίου, Λιάσκα 
Βασιλείου, Κολιού Αγγελικής, Ζιώγα Αποστόλου, Τσιπέλη Σεραφείµ, Κωστούλα 
Βασιλικής, Παπαγιάννη Ιωάννη.  

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: 

∆ιορθώνεται η µοριοδότηση της υποψήφιας υπαλλήλου Πολυχρονιάδου Όλγας έτσι 
ώστε στο κριτήριο της διοικητικής εµπειρίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος 
λαµβάνει 194 µόρια και στο κριτήριο της διοικητικής εµπειρίας σε θέση 
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης λαµβάνει 8,35 µόρια. 
∆ιορθώνεται η µοριοδότηση της εν λόγω υποψήφιας υπαλλήλου έτσι ώστε στο 
κριτήριο της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης λαµβάνει 15 µόρια.  

∆ιορθώνεται η µοριοδότηση του υποψήφιου υπαλλήλου Λιάσκα Βασιλείου έτσι ώστε 
στο κριτήριο της διοικητικής εµπειρίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης λαµβάνει 
73,48 µόρια. 

∆εν διορθώνεται η βαθµολογία του υποψήφιου υπαλλήλου Λιάσκα Βασιλείου, που 
αφορά στα χρόνια υπηρεσίας αυτού, καθώς όπως προκύπτει από τον ατοµικό του 
φάκελο αυτά ανέρχονται σε 25 έτη 5 µήνες και 27 ηµέρες και σύµφωνα µε το αρ. 85 
του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν. 
3839/2010 «Χρόνος υπηρεσίας µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες 
έτος». ∆εν διορθώνει τη µοριοδότηση του εν λόγω υποψήφιου υπαλλήλου, που 
αφορά στο βαθµό πτυχίου του, καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία βαθµολογικής 
κλίµακας του τίτλου µε τους τίτλους της ηµεδαπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. ∆εν διορθώνεται η µοριοδότηση του εν λόγω υποψήφιου υπαλλήλου, 
που αφορά στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση, η οποία παρήχθη από την ΜΟ∆, καθώς 
δεν αποτελεί πιστοποιηµένη επιµόρφωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 85 του 
Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 
3839/2010.  
∆εν διορθώνεται η µοριοδότηση του εν λόγω υποψήφιου υπαλλήλου, που αφορά στο 
χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος της ΕΒΟ, καθώς δεν προκύπτει 
από τα στοιχεία του φακέλου η οργάνωση της µονάδας που υπηρετούσε, δεν 
προκύπτει από πράξη του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 
∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , 
αλλά και η βεβαίωση που προσκόµισε στερείται αριθµού πρωτοκόλλου. 

∆ιορθώνεται η µοριοδότηση του υποψήφιου υπαλλήλου Τσιπέλη Σεραφείµ έτσι ώστε 
στο κριτήριο του βασικού τίτλου σπουδών λαµβάνει 184,8 µόρια.  
∆εν διορθώνει τη µοριοδότηση του εν λόγω υποψήφιου υπαλλήλου, που αφορά στην 
γνώση της αγγλικής και στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, διότι δεν έχει προσκοµίσει 
στο Υ.Σ. αντίστοιχο τίτλο πτυχίου.  

∆ιορθώνεται η µοριοδότηση του υποψήφιου υπαλλήλου Μπίστα Κωνσταντίνου έτσι 
ώστε στο κριτήριο της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης λαµβάνει 42 µόρια.  

∆ιορθώνεται η µοριοδότηση του υποψήφιου υπαλλήλου Σταµουλάκη Γεωργίου έτσι 
ώστε στο κριτήριο της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης λαµβάνει 25 µόρια, διότι 
διαπιστώθηκε ότι µέρος της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης που µοριοδοτήθηκε δεν 
παρήχθη από σχολή του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 85 
του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 
3839/2010.  



∆ιορθώνεται η µοριοδότηση της υποψήφιας υπαλλήλου Κολιού Αγγελικής έτσι ώστε 
στο κριτήριο της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης λαµβάνει 26 µόρια.  
∆ιορθώνεται η µοριοδότηση του υποψήφιου υπαλλήλου Ζιώγα Απόστολου έτσι ώστε 
στο κριτήριο της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης λαµβάνει 27 µόρια. 

Αφού περατώθηκε η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων υπαλλήλων για 
την επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας Ηπείρου, το Υ.Σ. 
αφού σκέφτηκε κατά το νόµο και εξέτασε τα δεδοµένα οµόφωνα 
                                        
                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Να διακοπεί η συνεδρίαση, λόγω του προχωρηµένου της ώρας και να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία µοριοδότησης για την επιλογή Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου την επόµενη ∆ευτέρα 5 Ιουλίου 2010. Για την 
ακρίβεια των ανωτέρω αναφερθέντων συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο αφού 
διαβάστηκε από τη Γραµµατέα υπογράφεται ως εξής:   
 
  
Ο Πρόεδρος του Υ.Σ. 

Νικόλαος Παπαευθυµίου 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Τα µέλη 

1. Κόκκαλης  
Λάζαρος  

2. Πουλιάνου  
Βασιλική 

3. Λιαπάτης  
Ιωάννης 

4. ∆ηµήτριος  
Φλώρος 

Η Γραµµατέας του Υ.Σ. 

Γιαννούλα Τζούµα 


