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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1
ης

/2014 Πράξης του ∆.Σ. του Παναρκαδικού Γενικού 

Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 

Στην Τρίπολη και στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης “Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, έδρα του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 

σήµερα την 10
η
 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.µ., συνήλθε σε 

Συνεδρίαση το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, µετά από την υπ’ 

αριθµ. 1/08.01.2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα 

Μέλη του (∆.Σ.), µε αποδεικτικό επιδόσεως και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, 

αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών παρέστησαν πέντε (5) και συγκεκριµένα: 

1. Νικόλαος Χρόνης – Πρόεδρος  

2. Χαράλαµπος Παπασταύρου  - Αντιπρόεδρος 

3. Παναγιώτης Καραφωτιάς – Μέλος 

4. Αναστάσιος ∆ήµας – Εκπρόσωπος των Ιατρών  

5. Αδαµαντία Σαραντοπούλου – Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών 

Χρέη Εισηγητή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άσκησε ο κ. Νικόλαος Χρόνης – 

∆ιοικητής και Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, 

επικουρούµενος από την κ. Παναγιώτα Λυµπεροπούλου – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, την κ. Αθηνά Λαµπροπούλου – Υπάλληλος ΤΕ του 

Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, και τον κ. Κωνσταντίνο Καπλάνη – 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ψυχιατρικού Τοµέα του Π.Γ.Ν.Τρίπολης. 

Χρέη Γραµµατέα άσκησαν οι  κ. Τελώνη Μαρία και κ. Βόσσου Κωνσταντίνα. 

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, κήρυξε 

την έναρξη της Συνεδριάσεως αυτού (∆.Σ.), επί των συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία 

αποφάσισε να συζητηθούν.  

ΘΕΜΑ 1
ο
 (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ): Επανυποβολή θέµατος σχετικά µε τον ορισµό µελών 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας. 

Πριν την ανακοίνωση της εισήγησης του εν λόγω θέµατος, εξέρχονται από την 
αίθουσα συνεδριάσεων και δεν παρίστανται στο συγκεκριµένο θέµα οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Νοσοκοµείου µας, οι οποίοι συνεπικουρούν τον Πρόεδρο του ∆.Σ. στα 
∆ιοικητικά και Οικονοµικά θέµατα της Η.∆., αντίστοιχα οι: α) κ. Λυµπεροπούλου 
Παναγιώτα – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, καθώς και β) κ. 
Λαµπροπούλου Αθηνά – Υπάλληλος ΤΕ του Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 
λόγω  κωλύµατος.  

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, θέτει 

υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 2/08.01.2013 εισήγησή του, η 

οποία έχει ως εξής: 

Σας επανυποβάλλουµε το θέµα σχετικά µε τον ορισµό τακτικών µελών του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας, το οποίο είχε συζητηθεί στην υπ’ αριθµ. 30
η
/20-11-2013 

Συνεδρίασή σας και αποφασίσατε οµόφωνα αναβάλλατε την λήψη Απόφασης  για επόµενη 

Συνεδρίασή σας.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, σας  θέτουµε υπόψη τα κάτωθι:  

Α) Τον Οργανισµό του Νοσοκοµείου µας, Υπουργική Απόφαση Α3β/οικ.14154/ 1987 
ΦΕΚ 9/09/1987 τ. Β΄) όπου µεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 

«.…3. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐσταται:  

α. Στη ∆/νση, υπάλληλος µε βαθµό α΄ της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτών 

– τριών 4. Στην ∆ιοικητική Υπηρεσία προΐσταται: Στη ∆ιεύθυνση και Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού, 

υπάλληλος µε βαθµό Α΄ της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ∆ιοικητικού – Λογιστικού…β. Στην 

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, υπάλληλος µε βαθµό Α΄ της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανικών » 

Β) Τις διατάξεις της παρ. 3  του άρθρου 30 του Κεφαλαίου Ι΄ (∆ιατάξεις Ψυχικής 
Υγείας – Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων) του Νόµου 4052/2012 ΦΕΚ 41/1-3-2012 
όπου αναφέρεται: 

 «Το Νοµικό Πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε τη επωνυµία «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 

Τρίπολης» καταργείται ως Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικός Τοµέας» 

Γ) Την υπ’αριθµ. ∆Υ1δ/5892/31-5-2013 Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης 
Υπηρεσιακών  Συµβουλίων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1387/6-6-2013 τ. Β΄ και στην οποία αναφέρονται µεταξύ άλλων τα 
κάτωθι:  

«…Α. Συστήνουµε τα κατωτέρω πενταµελή υπηρεσιακά συµβούλια αρµόδια για το  

προσωπικό που υπάγεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις µε εξαίρεση τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. 

για κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ανά 

Υγειονοµική Περιφέρεια ως εξής:  

6
η
  Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής 

Ελλάδας 

….11. Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»…. 

Β. Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συµβούλια αποτελούνται από:  

1. Τρείς υπαλλήλους οι οποίοι λαµβάνονται µεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που 
έχουν το περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης υπάγονται 

στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν δεν επαρκούν 

οι υπάλληλοι µε τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθµός συµπληρώνεται από υπαλλήλους µε τον 

περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Τµήµατος µε την προϋπόθεση να 

ανήκουν στο κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι µπορεί να προϊσταται ∆ιεύθυνσης 

από αυτούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του κάθε Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ένα 

τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη θα είναι διαφορετικού φύλλου από τα λοιπά εφόσον υπάρχει 

και πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας 

υπηρεσίας µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου  που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των υπηρετούντων στην έδρα του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του ορίζονται υπάλληλοι που 

υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.  

Τα ανωτέρω µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. και τοποθετούνται ως Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης  
µέχρι την επιλογή των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης µέχρι την επιλογή των Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων από τα ΣΕΠ µε τις διατάξεις του Ν. 3839/2010. 

2. ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε βαθµό τουλάχιστον Γ µε τους 

αναπληρωτές τους. 

Γ. Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει θέµατα προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων µετέχουν οι δύο 

αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου συµπεριλαµβανοµένων των 

ειδικευόµενων ιατρών. 
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∆. Εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου σε κάθε Υπηρεσιακό Συµβούλιο ορίζεται ο 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού της Υπηρεσίας της οποίας εξετάζονται θέµατα, µε 

αναπληρωτή τον Προϊστάµενο του Τµήµατος που χειρίζεται θέµατα προσωπικού της ίδιας 

∆ιεύθυνσης. 

Ε. Γραµµατέας του κάθε Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος µε βαθµό 

τουλάχιστον ∆΄ µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθµού, µε την απόφαση συγκρότησης 

έκαστου Συµβουλίου.  

ΣΤ. Η θητεία των µελών του κάθε Υπηρεσιακού Συµβουλίου που θα συγκροτηθεί από το 

Όργανο ∆ιοίκησης κάθε Νοσοκοµείου και που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση λήγει, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του Ν. 3839/2010 µε τη 

συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 

159 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 ……..» 

∆) Το υπ’αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π. οικ. 56412/11-6-2013 έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων του Υπουργείου Υγείας στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Σας ανακοινώνουµε ότι στο ΦΕΚ 1387/6-6-2013, τεύχος Β, δηµοσιεύθηκε η αριθµ ∆Υ1 

δ/5892/31-5-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε περιεχόµενο τη σύσταση Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων Νοσοκοµείων που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας (Α.∆.Α. ΒΕΖΟΘ-ΛΨΟ), 

αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουµε και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

Σας επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα της άµεσης εκτέλεσης της συνηµµένης απόφασης 

και σας γνωρίζουµε ότι τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, που συστήνονται µε αυτήν, 

ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε Ν.Π.∆.∆. 

Όσον αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων, οι οποίοι συµµετέχουν ως 

µέλη στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο σας γνωρίζουµε ότι: Στην περίπτωση που το εκλογικό σώµα του 

Υ.Σ., που συστήνεται µε την συνηµµένη απόφαση, παραµένει το ίδιο και έχουν ήδη διενεργηθεί 

εκλογές, ισχύουν οι αιρετοί εκπρόσωποι που έχουν αναδειχθεί από αυτές της εκλογές. Σε 

αντίθετη περίπτωση, Θα πρέπει να προβείτε στην διαδικασία διενέργειας εκλογών για την 

ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.» 

 Ε΄. Τις Μεταβατικές ∆ιατάξεις του άρθρου πέµπτου του Ν. 3839/29-3-2010 (ΦΕΚ 
51/29-3-2010 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου ένατου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-3-2012 τ.Α΄) όπου προβλέπονται τα κάτωθι:                                                   

«Άρθρο πέµπτο 
Μεταβατικές διατάξεις 

1.Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών των 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που 

προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν µε τις 

διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόµου. Εξαιρούνται τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου και τα αιρετά µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, τα οποία 

εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης 

και τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδηµίας 

Αθηνών, των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. 

2.Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων των δηµοσίων υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου είτε 

αυτοί επιλέγονται µε βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε µε βάση ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι 

προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδηµίας Αθηνών, 

των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. Λήγει επίσης η θητεία των µονοµελών οργάνων διοίκησης 

που εξοµοιώνονται µε Γενικό ∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ή έχουν 

οποιαδήποτε άλλη ονοµασία. Έως την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταµένων εξακολου-

θούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου προϊστάµενοι ή οι αναπληρωτές 

τους. 
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3.Έως τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο που έχει συσταθεί µε 

την παρ. 1 του άρθρου 158 του Υ.Κ.  όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί  µε τις διατάξεις του 

άρθρου δεύτερου του νόµου αυτού αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τρείς (3) συνταξιούχους  

Ανώτατους ∆ικαστικούς Λειτουργούς της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ή Συνταξιούχους   Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νοµικούς Συµβούλους του Νοµικού  

Συµβουλίου του Κράτους, τον Πρόεδρο της Α∆Ε∆Υ και ένα µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της µε αναπληρωτές τους µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα οποία ορίζει η 

ίδια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη του Ειδικού  

Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραµµατέας του Συµβουλίου 

µε τον αναπληρωτή του. 

4.Έως τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που προβλέπονται 

στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος 

νόµου, σε κάθε δηµόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και Ν.Π.∆.∆., συγκροτούνται Υπηρεσιακά 

Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα οποία είναι 

πενταµελή και αποτελούνται από: 

α) Τρεις (3) υπαλλήλους, οι οποίοι λαµβάνονται µεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που 

έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, υπάγονται στην 

αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για 

τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτόν. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι µε τις 

προϋποθέσεις αυτές ο αριθµός συµπληρώνεται από υπαλλήλους µε τον περισσότερο χρόνο 

άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος µε την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του 

οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι µπορεί να προΐστανται ∆ιεύθυνσης. Αν δεν υπάρχουν ή δεν 

επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να 

οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των 

υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, 

ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις. 

β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ των 

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε. 

Τα υπό στοιχείο α' µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του οικείου 

Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

και τοποθετούνται ως προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης µέχρι την επιλογή των προϊσταµένων 

∆ιευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και πάντως όχι πέραν του ενός 

(1) έτους από την τοποθέτηση τους. Τα Συµβούλια αυτά λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, χωρίς 

αναπληρωµατικά µέλη µέχρι την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα 

αναπληρωµατικά τους µέλη. Οι επιλογές των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, αυτοτελών 

γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων γίνονται από αυτά τα Υπηρεσιακά 

Συµβούλια. 

5.Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων γίνεται µε τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 84 µε εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 και των διατάξεων 

της παρ. 1 των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παρ. 2, της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και 

των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 

πρώτο του παρόντος νόµου. Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του 

Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τα κριτήρια 

που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1, 2 

και 3. ∆εν επιλέγεται ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το 

υπολειπόµενο διάστηµα, µέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι µικρότερο του 

ενός (1) έτους κατά την ηµεροµηνία συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε 

εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης. 
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6.Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη, µε την 

οποία τίθεται αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την υποβολή αίτησης 

υποψηφιότητας. Προκειµένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές µονάδες, µπορεί να 

καθορίζεται αποκλειστική προθεσµία έως είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών. Η απόφαση - 

προκήρυξη τοιχοκολλάται µε σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας 

υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι 

οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που 

συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του 

προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου. 

7.Όσοι επιλέγονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται µε απόφαση του 

αρµόδιου οργάνου, ως προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες και υπηρετούν 

έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα 

Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κατά περίπτωση, µε τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 

86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου και πάντως όχι 

πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτηση τους. 

Για τους υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, προϊσταµένους Γενικών 

∆ιευθύνσεων που δεν επιλέγονται εκ νέου εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου, δευτέρου και 

τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν την 

αντικατάσταση του µε τον παρόντα νόµο. 

8. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των µελών των Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 21 του ν. 

1566/1985, ΦΕΚ 167 Α'), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α'), των Ανώτερων 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 

2817/ 2000, ΦΕΚ 78 Α') και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α'). Εξαιρούνται τα 

αιρετά µέλη των Συµβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες τους ως τη 

λήξη της θητείας τους.» 

ΣΤ. Τις διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκαν  από το άρθρο ∆εύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-03-2010 τ. Α΄) 
καθώς και από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-
3-2012 τ.Α΄) για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις ως άνω Μεταβατικές διατάξεις. 

Άρθρο 159  

Υπηρεσιακά Συµβούλια 

«….6 Τα υπηρεσιακά Συµβούλια του  προσωπικού των δηµοσίων Υπηρεσιών και των 

Ν.Π.∆.∆. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:  

α) Τρείς (3) µόνιµους υπαλλήλους Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης από αυτούς που υπάγονται  

στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό 

Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν 

επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τα προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να 

οριστούν υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που 

πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της 

έδρας του νοµού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις.  

β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ των 

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε.  

7. Τα µέλη του υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή τον Γενικό 

Γραµµατέα Περιφέρειας ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. 

Ένα από τα µέλη που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται 

ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα µέλη του προβλέπονται στην περίπτωση 

β΄της προηγούµενης παραγράφου εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. ∆ΙΚΠΡ /Φ.80/30/8703/19-9-1998 (ΦΕΚ 684/Β΄) 

απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού µέλους του Συµβουλίου, τακτικό µέλος 

ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας…… 

…12. Στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των δηµοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. ως 

εισηγητές ορίζονται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών προσωπικού. 

13. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ που ορίζεται µε τον 

αναπληρωτή του µε την απόφαση ορισµού των µελών…… 

……Άρθρο 161 

Εκπροσώπηση των φύλων 

Στα Συµβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθµός των µελών που ορίζονται από 

κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών 

που ορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί 

επαρκής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό και τα µέλη 

που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην 

επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας.» 

Ζ) Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011) 
όπου µεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:  

«..2. Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προαχθεί στο βαθµό Β΄ έχουν δικαίωµα επιλογής για 

θέσεις ευθύνης:  

α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης εφόσον σωρευτικά: 

γγ) ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ εφόσον  πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι ως 

προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ 

ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως Προϊστάµενοι Οργανικής Μονάδας επιπέδου 

∆ιεύθυνσης  
Η) Την υπ’αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε 
διευκρινήσεις για το νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων - Οδηγίες για 
την εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων,  σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 
51 Α΄/29-3-2010 ) 

«Άρθρο Πέµπτο - Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
Με τις διατάξεις του Άρθρου Πέµπτου ρυθµίζεται το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει από 

την 29-3-2010, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3839/2010, µέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων 

επιλογής προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.) και την εφαρµογή του νέου συστήµατος επιλογής 

προϊσταµένων. 

Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της 

θητείας των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, καθώς και της θητείας των προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων όλων των ιεραρχικών βαθµίδων, είτε αυτοί επιλέγονται µε βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε µε 

βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. προϊστάµενοι οργανικών µονάδων Ανεξάρτητων Αρχών, ∆ιαχειριστικών 

Αρχών κ.ά.). Λήγει επίσης η θητεία των µονοµελών οργάνων διοίκησης που εξοµοιώνονται µε Γενικό 

∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονοµασία. Σηµειώνεται βέβαια 

ότι, οι ήδη υπηρετούντες προϊστάµενοι κατά τη δηµοσίευση του νόµου συνεχίζουν να ασκούν τα 

καθήκοντα τους µέχρι την επανεπιλογή τους ή την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταµένου. 

Αντίθετα, τα υπηρεσιακά συµβούλια δεν νοµιµοποιούνται να συνεδριάζουν µε την υφιστάµενη, 

κατά τη δηµοσίευση του νόµου, συγκρότηση, µέχρι την εκ νέου συγκρότηση και τον ορισµό των µελών 

τους. 
Εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας, τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων και οι προϊστάµενοι οργανικών 
µονάδων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων και των 
Τ.Ε.Ι. 

Ενόψει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες και Ν.Π.∆.∆.) θα πρέπει να προβούν 

στις άµεσες ενέργειες που περιγράφονται στο επισυναπτόµενο χρονοδιάγραµµα. Οι εν λόγω ενέργειες 
δεν αφορούν τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας. 
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Α. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συµβουλίων (παρ. 4 του Αρθρου 
Πέµπτου) 

∆εδοµένου ότι τα υπηρεσιακά συµβούλια έχουν συσταθεί µε προγενέστερες διατάξεις 

(Ν.2683/1999 ή Ν.3528/2007) θα εκδοθεί µόνο απόφαση συγκρότησης τους, χωρίς να απαιτείται νέα 

απόφαση σύστασης τους. 

Τα υπηρεσιακά συµβούλια κατά το µεταβατικό στάδιο είναι πενταµελή (5µελή) και αποτελούνται 

από: 

α) τρεις (3) υπαλλήλους µε βαθµό Α', οι οποίοι λαµβάνονται µεταξύ των δέκα (10) 

υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, 

υπάγονται στην αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο 

Νοµό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτό . 

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α'. 

Οι αποφάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συµβουλίων δηµοσιεύονται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Υπενθυµίζεται ότι, τα όργανα που εκδίδουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι: 

Ο οικείος Υπουργός για τα υπηρεσιακά συµβούλια των υπουργείων και των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύει. 

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας για το υπηρεσιακό συµβούλιο της οικείας 

περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιακών συµβουλίων των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου η εποπτεία των οποίων έχει περιέλθει σ' αυτόν. 

Β. Έκδοση αποφάσεων ορισµού µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων 

Μετά τη δηµοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης εκδίδεται η απόφαση ορισµού µελών 

των υπηρεσιακών συµβουλίων των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση ορισµού των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου εκδίδεται, προκειµένου για 

τα υπουργεία, από τον οικείο Υπουργό, προκειµένου για τις Περιφέρειες από τον Γενικό 

Γραµµατέα Περιφέρειας και προκειµένου για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από το 

διοικητικό συµβούλιο του ν.π.δ.δ. 

Το αρµόδιο όργανο ορίζει τα τρία (3) τακτικά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου από 

τους δέκα (10) υπαλλήλους µε βαθµό Α', οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 

καθηκόντων προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότητα του 

υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα υπηρεσιακά 

συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτόν. Σηµειώνουµε ότι το αρµόδιο όργανο δεν υποχρεούται 

να ορίσει ως µέλη του συµβουλίου τους πρώτους τρεις (3) υπαλλήλους µε τον περισσότερο χρόνο 

άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης, αλλά εκείνους που κρίνει ως 

πλέον κατάλληλους για να ασκήσουν καθήκοντα µέλους υπηρεσιακού συµβουλίου, ανάµεσα 

στους δέκα (10) υπαλλήλους µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Σηµειώνουµε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι δεν απαιτείται να υπηρετούν σε θέση 

προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου. 

Στο σύνολο των δέκα (10) περιλαµβάνονται και οι υπάλληλοι µε τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις που είναι αποσπασµένοι σε άλλη υπηρεσία. Στην περίπτωση που οριστούν τακτικά 

µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου, διακόπτεται η απόσπαση τους και επιστρέφουν στην 

υπηρεσία τους, δεδοµένου ότι θα τοποθετηθούν εκ της ιδιότητας τους αυτής ως προϊστάµενοι 

∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. 

Επίσης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν 

λογίζεται µόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή 

από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήµατα που αφορούν την µε 

οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να 

προκύπτει από σχετική πράξη του αρµοδίου οργάνου. 

Επισηµαίνεται ότι το χρονικό διάστηµα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταµένου στις 

περιπτώσεις αναπληρωτής πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακεκοµµένο ώστε να µην 
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αθροίζονται τµηµατικά ηµέρες κατά τις οποίες ασκήθηκαν καθήκοντα προϊσταµένου σε 

περιπτώσεις π.χ ασθένειας, κανονικής άδειας του προϊσταµένου, κ.α. Το δε χρονικό αυτό 

διάστηµα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός µηνός, δεδοµένου ότι ο µήνας λαµβάνεται 

ως το ελάχιστο χρονικό διάστηµα το οποίο µοριοδοτείται στο κριτήριο της εργασιακής -

διοικητικής εµπειρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1β), 2β) και 3β) του αρ.85 του 

ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τον παρόντα νόµο. 

Ωστόσο, προκειµένου για τον υπολογισµό του χρόνου άσκησης καθηκόντων 

προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, δεν θα ληφθεί υπόψη ο 

χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος (πλασµατικός) 

άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, αλλά µόνο ο χρόνος πραγµατικής άσκησης των 

καθηκόντων αυτών και τούτο διότι, η διάταξη της παρ. 4 περιπτ. α' του Άρθρου Πέµπτου 

αναφέρεται στην άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης. Άλλωστε οι διατάξεις των παρ. 

1 και 2 του άρθρου τέταρτου του παρόντος νόµου δεν παραπέµπουν στις µεταβατικές διατάξεις 

(άρθρο πέµπτο). 

Εάν στην υπηρεσία δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι, προκειµένου να 

συµπληρωθεί ο αριθµός των δέκα (10) υπαλλήλων µε τις ανωτέρω νόµιµες προϋποθέσεις, ο 

αριθµός αυτός συµπληρώνεται από υπαλλήλους µε τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 

προϊσταµένου Τµήµατος, µε την προϋπόθεση βέβαια να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι 

υπάλληλοι µπορούν, σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, να επιλεγούν σε θέση 

προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. 

Στην περίπτωση όπου στην οικεία υπηρεσία υπάρχουν τρεις (3) συνολικά ∆ιευθύνσεις και 

Υποδιευθύνσεις, ορίζονται και τα τρία (3) τακτικά µέλη από τους υπαλλήλους της οικείας 

υπηρεσίας που πληρούν τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αριθµός των 

∆ιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων είναι µικρότερος των τριών ορίζονται ισάριθµα των 

∆ιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων τακτικά µέλη από την οικεία υπηρεσία και τα υπολειπόµενα 

µέλη θα αναζητηθούν από άλλη δηµόσια υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που θα προέρχονται από άλλη 

υπηρεσία θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. 

Τέλος, στην περίπτωση που δεν επαρκούν ούτε οι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας, ούτε 

οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του ίδιου νοµού, για να οριστούν µέλη του υπηρεσιακού 

συµβουλίου τότε, λαµβάνονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού. Και 

στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάµενοι 

∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. 

 Αιρετά µέλη 

Τα αιρετά µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του 

νόµου θα αποτελέσουν τα αιρετά µέλη και των υπηρεσιακών συµβουλίων της µεταβατικής 

περιόδου, έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 που λήγει η θητεία τους. 

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων από την 1π Ιανουαρίου 2011 θα οριστούν, µε 

νέα απόφαση, οι υπάλληλοι που θα αναδειχτούν από τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν βάσει 

της αριθ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β') απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 

της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

Τα υπηρεσιακά συµβούλια θα λειτουργήσουν στην αρχή µε ελλιπή σύνθεση, χωρίς 

αναπληρωµατικά των τακτικών µελών. Με την ανωτέρω σύνθεση τα υπηρεσιακά συµβούλια θα 

προβούν µόνο στην επιλογή των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Στη συνέχεια, 

από τους επιλεγέντες προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης θα οριστούν µε απόφαση του 

κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου οι τρεις (3) αναπληρωτές των τακτικών µελών των 

υπηρεσιακών συµβουλίων. 

   Θητεία µελών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

Η θητεία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, που θα συγκροτηθούν κατά τη 

µεταβατική περίοδο, θα λήξει αυτοδίκαια µε τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των νέων 
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υπηρεσιακών συµβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του νόµου, όπως 

προβλέπεται στο α' εδάφιο της παρ. 4 του Άρθρου Πέµπτου. 

Τοποθέτηση σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης  

Οι υπάλληλοι που θα οριστούν ως τακτικά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου κατά τις 

µεταβατικές διατάξεις, τοποθετούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ως προϊστάµενοι 

∆ιευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων όχι για µια πλήρη θητεία, αλλά µέχρι την επιλογή των 

προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης από τα Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) 

έτους, από την τοποθέτηση τους, (τρία τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου). 

Σηµειώνεται ότι, οι υπάλληλοι που θα ορισθούν ως µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου 

αλλά προέρχονται από άλλη δηµόσια υπηρεσία, δεν τοποθετούνται ως   προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης 

ή Υποδιεύθυνσης εκ της ιδιότητας τους αυτής. Βεβαίως δεν αποκλείεται τα εν λόγω µέλη να 

έχουν επιλεγεί ή να επιλεγούν στις υπηρεσίες τους ως προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή 

Υποδιεύθυνσης. 

Εκπροσώπηση των φύλων 

Επισηµαίνεται ότι µε την απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συµβουλίων θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η συµµετοχή και των δύο φύλων σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 

161 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε τον ν. 3839/2010. 

Έτσι, στα υπηρεσιακά συµβούλια το κάθε φύλο θα πρέπει να εκπροσωπείται από δύο 

τουλάχιστον πρόσωπα στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών. Το ένα εκ των 

δύο ως άνω οριζοµένων µελών, πρέπει να οριστεί ως τακτικό µέλος και το άλλο ως 

αναπληρωµατικό προκειµένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης και να 

δοθεί η δυνατότητα έµπρακτης συµµετοχής και των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Ο ως άνω περιορισµός ισχύει εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθµός 

υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό ως µέλους του Υ.Σ. 

∆ηλαδή, στην περίπτωση που σε µια υπηρεσία και οι δέκα (10) υπάλληλοι βαθµού Α' οι 

οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης είναι του 

ιδίου φύλου, η υπηρεσία αυτή δεν θα αναζητήσει υπαλλήλους του άλλου φύλου, ανάµεσα σε 

άλλους υπαλλήλους διατελέσαντες προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος ούτε σε υπαλλήλους 

άλλης υπηρεσίας, προκειµένου να εφαρµόσει την ποσόστωση του ενός τρίτου (1 /3) για την 

εκπροσώπηση των φύλων.» 

Θ. Την υπ’αριθµ. ∆Ι∆Α∆ / Φ. 37.13/927/οικ.11484/19-5-2010 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Περί Λειτουργίας 
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, όπου αναφέρονται τα κάτωθι: 

 «ΘΕΜΑ: Λειτουργία Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

Μετά από ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τις αρµοδιότητες που ασκούν τα υπηρεσιακά 

συµβούλια που συγκροτούνται µε το άρθρο πέµπτο το Ν.3839/2010 και έχουν ελλιπή σύνθεση, 

θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, 

(άρθρο 13 του Ν.2690/99), για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, 

µε πράξη, όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ειδική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του 

Ν.3839/2010, η οποία ισχύει για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τα υπηρεσιακά συµβούλια 

λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωµατικά µέλη µέχρι την επιλογή " προϊσταµένων 

διευθύνσεων. Από την ειδική αυτή διάταξη προκύπτει ότι τα συµβούλια αυτά λειτουργούν νόµιµα 

και για τις λοιπές αρµοδιότητες τους, µέχρι τον ορισµό και των αναπληρωµατικών µελών τους. 

Σηµειώνουµε ότι, η διατύπωση της υπ' αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16-4-2010 

εγκυκλίου της υπηρεσίας µας (σελ. 15) έχει την έννοια ότι, οι υπηρεσίες θα δώσουν 

προτεραιότητα στην επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων, χωρίς ωστόσο να 

παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ∆ιοίκησης, για τα θέµατα που εξαρτώνται από 

αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων και κρίνονται ως επείγοντα. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ



 Με βάση τα ανωτέρω, τα συµβούλια που συγκροτούνται µε τις ως άνω διατάξεις 

συνεδριάζουν νόµιµα για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας τους, πριν τον ορισµό των 
αναπληρωµατικών τους µελών, εφόσον βέβαια έχουν απαρτία.» 

 Ι) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου να επιλεγούν ως µέλη 
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, 
έχοντας τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή 
Υποδιεύθυνσης, µέχρι 25-10-2013  είναι οι κάτωθι : 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΒΑΘΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΘΕΣΗ   
 ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
 25/10/2013 

ΗΜΕΡ. 
∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ  
ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ   
∆/ΝΣΗΣ  Η΄ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ  
ΜΕΧΡΙ  25/10/2013 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ  

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 
Β΄ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

14-10-1983 ΣΕ ΘΕΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ:  
 
3 ΕΤΗ  
5 ΜΗΝΕΣ  
28 ΗΜΕΡΕΣ 
 
ΣΕ ΘΕΣΗ ∆/ΝΤΗ:  
1 ΕΤΟΣ 

2 ΚΑΠΛΑΝΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Β΄ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

12-11-1986 7 ΕΤΗ  
4 ΜΗΝΕΣ, 
20 ΗΜ 

3 ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Β΄   ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

    17-12-1986 3 ΕΤΗ, 29 ΗΜ 

4 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Β΄ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

19-02-1990 10 ΜΗΝΕΣ  
7 ΗΜΕΡΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Β ΤΕ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

     19-6-1986 19 ΕΤΗ,  
9 ΜΗΝΕΣ,  
4 ΗΜ 
 
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΖΩΗ  

Β ΤΕ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
1ου 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ)  

     6-3-1992 
ΜΕ ΠΡΟΥΠ. 
9Ε 10Μ 10 Η 

7 ΕΤΗ,  
5 ΜΗΝΕΣ 
9 ΗΜ 
 
 

2 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ΡΕΒΕΚΚΑ 

Β ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

     09-12-1980 4 ΕΤΗ,  
6 ΜΗΝΕΣ,  
21 ΗΜΕΡΕΣ 

3 ΚΑΠΕΡΩΝΗ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

Β ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

      02-07-1984 4 ΕΤΗ   
5 ΜΗΝΕΣ  
8 ΗΜΕΡΕΣ 

4 ΑΡΩΝΙΑ∆Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Β  ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 
«ΑΡΙΑ∆ΝΗ» ΤΟΥ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΤΟΜΕΑ  

     05-04-1989 4 ΕΤΗ  
5 ΜΗΝΕΣ  
8 ΗΜΕΡΕΣ 
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5 ΑΡΓΕΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ  Β ΤΕ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ) 

07/12/1989  
ΜΕ ΠΡΟΥΠ.  
8Ε 7Μ  22 Η 

2 ΕΤΗ 
10 ΜΗΝΕΣ 
8 ΗΜΕΡΕΣ 
 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΥ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού  

Πανεπιστηµίου Αθηνών, 22-4-1982 

• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Μονάδων  

Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, 12-10-2006  

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
• Σύµφωνα µε το  υπ’αριθµ.08-682/11-4-2008 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 

Συνεχιζόµενης  Κατάρτισης Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πιστοποιείται η ένταξή της, στο  Μητρώο 

Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων  του  Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

• Με την υπ’αριθµ. 10857/Φ. 233.01/02-06-2008 Βεβαίωση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης βεβαιώνεται  ότι η εν λόγω υπάλληλος εντάχθηκε στο Προσωρινό Μητρώο  Κύριου 

∆ιδακτικού Προσωπικού  του Ε.Κ.∆.∆.Α.  

• Με την υπ’αριθµ. 14819/Φ. 233.01/11-12-2009 Βεβαίωση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης βεβαιώνεται  ότι η εν λόγω υπάλληλος εντάχθηκε στο Ενιαίο Μητρώο  Κύριου 

∆ιδακτικού Προσωπικού  του Ε.Κ.∆.∆.Α 

• Με τις από   01/10/04,17/07/2004, 10/12/2004, 27/10/2004, 18/06/2005, 23/04/2005, 

19/04/2005 , 31/10/2005, 07/11/2005, 07/2/2006, 20/02/2006, και 18/04/2006 βεβαιώσεις  

του ΚΕΚ του Νοσοκοµείου µας, συµµετείχε ως Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης του Γ.Ν.Τρίπολης,  σε σύνολο ογδόντα τριών (83) ωρών διδακτικού έργου, σε  

Ενέργειες Συνεχιζόµενης κατάρτισης που πραγµατοποιήθηκαν τα κάτωθι χρονικά διαστήµατα: 

από14/06/2004 µέχρι 13/07/2004,   από 13/09/2004 έως 01/10/2004,   από  12/10/2004 µέχρι 

27/10/2004,  από 15/11/2004 µέχρι 0/12/2004,  από 18/02/2005 έως 19/04/2005,  από 

05/04/2005 µέχρι 23/04/2005 , από 31/5/2005 µέχρι 18/06/2005,  από 21/10/2005 µέχρι 29-

10-2005, από 17/10/2005 µέχρι 29-10-2005, από 23/01/2006 µέχρι 07/02/2006, από 

15/12/2005 µέχρι 20/02/2006 και από 01/04/2006  µέχρι 18/04/2006  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ &               
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 2

η
 /17-1-1994 Πράξη τοποθετήθηκε προσωρινά σε θέση ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού στο Νοσοκοµείο µας, από 21-1-1994 έως 20-1-1995 

• Με τις υπ’αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.48/20688/2-10-2001, ∆Ι∆Κ/Φ.48/4227/28-2-2003 και ΣΕΕ∆∆/Φ. 

5/1243/24-2-2006 και ΣΕΕ∆∆ Φ.5/1665/23-2-2009 Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είχε αποσπασθεί από 8-10-2001 σε θέση Επιθεωρητή 

Ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

• Με την υπ’αριθµ. 6448/17-7-2006 Απόφαση  του ∆ιοικητή της ∆ΥΠΕ Πελοποννήσου και 

ύστερα από την υπ’αριθµ. 2/13-10-2005 Απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ∆ΥΠΕ 

Πελοποννήσου και  η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/17-8-2006 τ. Ν.Π∆∆, τοποθετήθηκε 

σε θέση Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου – Κ.Υ. 

Μολάων, χωρίς όµως να ασκήσει τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης 

• Με την υπ’αριθµ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 49779/27-4-2010 Απόφαση της Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147/27-4-2010 τ.ΥΟ∆∆ ορίστηκε ως 

∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκοµείου Ναυπλίου 
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• Με την υπ’αριθµ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 118616/1-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 368/1-11-2011 τ. ΥΟ∆∆ ορίστηκε 

Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια στο Γ.Ν. Ναυπλίου διασυνδεόµενο Νοσοκοµείο µε  το Γ.Ν. Άργους, 

µε διετή θητεία 
• Με την υπ’αριθµ. Υ10β/Γ.Π. 104936/5-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 626/16-12-2013 τ. ΥΟ∆∆., διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 

θητείας της, ως Αναπληρώτριας ∆ιοικήτριας στο Γ.Ν. Αργολίδος, µε αρµοδιότητα  στο πρώην 

Γ.Ν. Ναυπλίου  
Σας θέτουµε υπόψη  τις διατάξεις της παρ. 3 του  άρθρου 3  και της παρ. 7 του άρθρου 7 

του Ν. 3329/2005( ΦΕΚ 81/4-4-2005 τ. Α΄) οι οποίες έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 3. 3. Σε  θέση ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας επιτρέπεται να 
διορίζονται  και δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δηµοσίων Υπηρεσιών και 
ΝΠ∆∆………………………. 

Μετά τη λήξη ή την διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του 
προηγούµενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούµενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος 
της θητείας τους θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή 
διεύθυνσης, προκειµένου να κριθούν για προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. …. 
» 

Αρθρο 7. 7. Σε κάθε Νοσοκοµείο του ΕΣΥΚΑ συνιστάται µία οργανική θέση της 
κατηγορίας ΕΘ του άρθρου 79 του Ν. 2683/1999 µε βαθµό 1ο, η οποία καταλαµβάνεται από 
τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. ….Ο ∆ιοικητής και ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης….Τα προσόντα που διαθέτει  ο υποψήφιος ∆ιοικητής και 
Αναπληρωτής ∆ιοικητής είναι …. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται 
αναλόγως. 

      Επίσης σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.27/1458/20989,20024/5-1-2011 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

αναφέρονται τα κάτωθι:  
      «Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 η 

παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται αναλόγως και για τους ∆ιοικητές 
Νοσοκοµείων. Στο προτελευταίο, δε, εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 
προβλέπεται ότι: «Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του 
προηγούµενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούµενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος 
της θητείας τους θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία σε θέση προϊσταµένου τµήµατος ή 
διεύθυνσης, προκειµένου να κριθούν για προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις». 

      Στις περιπτώσεις υπαλλήλων Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί 
σε θέση προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος ή / και ∆ιεύθυνσης από τα 
αρµόδια όργανα των Φορέων τους κι εν συνεχεία έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του ∆ιοικητή 
Νοσοκοµείου, η θητεία αυτών στην εν λόγω Ειδική Θέση, θεωρείται –από τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού κι εντεύθεν - πραγµατική υπηρεσία σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης, 
λαµβάνοντας υπόψη, αφενός το γεγονός ότι οι ικανότητες κι εν γένει η καταλληλότητα αυτών 
στην άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης έχει ήδη κριθεί από την Υπηρεσία τους κι αφετέρου 
βάσει του λειτουργικού κριτηρίου των αρµοδιοτήτων µε τις οποίες είναι επιφορτισµένος ο 
εκάστοτε ∆ιοικητής Νοσοκοµείου.  

Τέλος, στις περιπτώσεις υπαλλήλων Υπηρεσιών, οι οποίοι ουδέποτε έχουν κριθεί κι 
επιλεγεί για να ασκήσουν καθήκοντα θέσης ευθύνης στο Φορέα τους κι οι οποίοι ασκούν τα 
καθήκοντα του ∆ιοικητή Νοσοκοµείου, επανερχόµενοι στις Υπηρεσίες τους, η θητεία αυτών 
στην εν λόγω Ειδική Θέση, θεωρείται –από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κι εντεύθεν - 
πραγµατική υπηρεσία σε θέση προϊσταµένου τµήµατος και τούτο υπό την αίρεση ότι την 
περίοδο που άσκησαν τα εν λόγω καθήκοντα πληρούσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που 
θέτει ο εκάστοτε Υπαλληλικός Κώδικας, για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων 
επιπέδου τµήµατος.»  

Επιπρόσθετα σας αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του 

Ν. 3074/4-12-2002 (ΦΕΚ 296/4-12-2002 τ. Α. ) προβλέπονται τα κάτωθι:  
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«….8. Για την εφαρµογή του άρθρου 82 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα η υπηρεσία των 
αποσπασµένων Επιθεωρητών – Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία αυτών στο ΣΕΕ∆∆ υπό 
την ισχύ του Ν. 2477/1997 και των προγενέστερων Νόµων λογίζεται ως υπηρεσία 
Προϊστάµενου Τµήµατος. 

 Η θητεία των Επιθεωρητών – Ελεγκτών συνεκτιµάται, ως επιπλέον προσόν κατά τις 
κρίσεις αυτών, για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας στις υπηρεσίες που 
ανήκουν οργανικά.»  

Συµπληρωµατικά σας υποβάλλουµε επισυναπτόµενα, προκειµένου να λάβετε γνώση  και 

τα υπ’αριθµ. ΣΕΕ∆∆/ Φ.5./15038/22-11-2013 και ΣΕΕ∆∆ /Φ..5./15812/06-12-2013 έγγραφα 

του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,  καθώς και το από 25/11/2013 

έγγραφο της κ. Καλοµοίρη ∆ήµητρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εν λόγω 

εισήγησης.   

 
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΥΠΙΚΑ  & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   
• Πτυχίο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του  Πανεπιστηµίου Πειραιώς   

 03/11/1983  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ΄αριθµ. 149/18-7-2002 Απόφαση του Προέδρου –Γενικού ∆ιευθυντή του ΠεΣΥ 

Πελοποννήσου του ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταµένου ∆/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού στο ΠεΣΥ Πελοποννήσου, από 18-7-2002  

• Με την υπ’αριθµ. 17
η
/10-7-2003 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠεΣΥΠ 

Πελοποννήσου, του ανατέθηκαν  από 11-7-2003, εκ νέου καθήκοντα στην ανωτέρω ∆/νση.  

• Με την υπ’αριθµ. 3399/28-4-2005 Απόφαση του Προέδρου – Γενικού ∆ιευθυντή  του ΠΕΣΥΠ  

Πελοποννήσου και ύστερα από την υπ’αριθµ. 1
η
 /27-4-2005 Απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου του ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου (ΦΕΚ 102/9-5-2005 τ. Ν.Π.∆.∆) τοποθετήθηκε 

Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου, 

µέχρι 4-2-2008.  

• Με την 24450/21-12-2011 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του Γ.ΠΝ. Τρίπολης µετακινήθηκε στο 

ΨΝΤ όπου και του ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής 

Υπηρεσίας,  θέση στην οποία υπηρετεί µέχρι σήµερα. 

 
ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
• Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 9-6-1993 

• Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.» 29/09/2009 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 7

η
/12-6-1996 Απόφαση του ∆.Σ. του ΕΑΚ Τρίπολης, του ανατέθηκαν 

καθήκοντα ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, τα διαστήµατα από 

13-6-1996 έως 13-4-1999 και από 24-5-1999 µέχρι 23-8-1999, όπου ήταν αποσπασµένος στην 

ανωτέρω Υπηρεσία.  
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ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΛΑ∆ΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
• Πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, 22-

6-2005   

• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης «Οργάνωση και ∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, 

∆ηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων» 30-1-2010  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ &         
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 21499/18-12-2012 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του Νοσοκοµείου µας, της 

ανατέθηκαν καθήκοντα προσωρινού Προϊσταµένου ∆/νσης ∆ιοικητικής Υπηρεσίας 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΛΑ∆ΟΥ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• ∆ίπλωµα ∆οκίµου Αξιωµατικού Μηχανής της Ανωτέρας ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού 

Ναυτικού, 23-9-1980 

• ∆ίπλωµα Μηχανικού Γ΄ Τάξεως Ε.Ν.του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, 28-5-1982 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ.2/17-1-1994 Πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας 

τοποθετήθηκε προσωρινά, από 21-1-1994, ως Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού  

• Με την υπ’αριθµ. 1
η
 /10-1-1995 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από την 

υπ’αριθµ. 9
η
/23-12-1994 Απόφαση του Κ.Υ.Σ. Ν.Π.∆.∆. Νοµού Αρκαδίας τοποθετήθηκε ως 

Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.  

• Με την υπ’αριθµ. 1
η
/22-1-1998 Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µας και ύστερα  από την 

1
η
/19-1-1998 Πράξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου τοποθετήθηκε ως Προϊστάµενος 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για µία τριετία  

• Με την υπ’ αριθµ. 4
η
/ 18-7-2006 Πράξη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ∆ΥΠΕ 

Πελοποννήσου, τοποθετήθηκε ως Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

• Με την υπ’αριθµ. 1131/29-9-2010 Απόφαση του ∆ιοικητή της 6
ης

 ΥΠΕ και ύστερα από την 

υπ’αριθµ. 11/30-8-2010 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας,  η οποία 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994/19-10-2010 τ. Γ΄, τοποθετήθηκε ως Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, µέχρι την επιλογή των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων από το ΣΕΠ. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 
ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο Επισκεπτριών Αδελφών της Ανώτερης Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόµων  

του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ 
&ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. Γ.Π. 1473/16-2-2006 Απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου τοποθετήθηκε από 16-5-2006 σε θέση Προϊσταµένης 1
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Παθολογικού Τοµέα) (ΦΕΚ 51/28-2-2006 τ. Ν.Π.∆.∆.) για µία 

τριετία,  ΗΚΑ 16-5-2006.  

• Με την υπ’αριθµ. 19/16-3-2009 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου µας, της ανατέθηκαν 

προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένης 1
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα, τα οποία ασκεί µέχρι και 

σήµερα 25-10-2013.      
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
• Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αθηνών,  03/09/1982 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. Γ.Π. 1475/16-2-2006 Απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου τοποθετήθηκε από 16-5-2006, σε θέση Προϊσταµένης 3
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Εργαστηριακού Τοµέα) (ΦΕΚ 51/28-2-2006 τ. Ν.Π.∆.∆.) για µία 

τριετία,  ΗΚΑ 16-5-2006.  

• Με την υπ’αριθµ. 19 (α) /16-3-2009 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου µας, της 

ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένης 3
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα. 

• Με την υπ’αριθµ. 16428/07-12-2010 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου µας 

µετακινήθηκε η εν λόγω υπάλληλος από Προϊσταµένη του 3
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα, στο Β΄ 

Χειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου µας και της ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα 

Προϊσταµένης του παραπάνω Τµήµατος. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
• Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 22/1990 Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µας µετακινήθηκε 

στην ΜΤΕΝ Σχολή του Νοσοκοµείου µας ως διδάσκουσα για το σχολικό έτος 1990-1991     

• Με την υπ’αριθµ. 1924/27-8-1991 Απόφαση του Νοµάρχη Αρκαδίας είχε αποσπαστεί  στην 

ΜΤΕΝ Σχολή του Νοσοκοµείου µας ως διδάσκουσα για το σχολικό έτος 1991-1992,  

• Με την υπ’αριθµ. 6093/31-8-1992 Απόφαση του Νοµάρχη Αρκαδίας είχε αποσπαστεί  στην 

ΜΤΕΝ Σχολή του Νοσοκοµείου µας ως διδάσκουσα για το σχολικό έτος 1992-1993 

• Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 2908/01-12-2000 Βεβαίωση του ΙΕΚ Τρίπολης είχε διδάξει ως 

ωροµίσθια εκπαιδεύτρια, στον ανωτέρω φορέα, σε σύνολο τριακοσίων οχτώ (308) ωρών 

 
ΑΡΓΕΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ, ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων του Νοσοκοµείου 

Παίδων  Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 02/06/1981 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 16375/07-12-2010 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου µας, της 

ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένης του 3
ου

 Νοσηλευτικού Τµήµατος 

(Εργαστηριακού Τοµέα) της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τα οποία ασκεί µέχρι και σήµερα 25-10-

2013 και παράλληλα ορίστηκε ότι θα αναπληρώνει την ∆/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα 

καθήκοντά της σε περίπτωση απουσίας της. 

 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 
του  Ψυχιατρικού Τοµέα του Νοσοκοµείου µας 
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
• Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων της Σχολής του Νοσοκοµείου Θείας Πρόνοιας «Η    

 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

• Έχει καταθέσει Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης «MASTER 

DE SECONDO LIVELLO IN HEAL TH MANAGEMENT»  που απονεµήθηκε από το 

UNIVERSITA TELEMATICA INTERMAZIONALE UNINETTUNO- ROMA- ITALIA, το 

οποίο δεν έχει συζητηθεί ως θέµα από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου µας  

• Κάτοχος Πτυχίου Αγγλικών επιπέδου Proficiency του Πανεπιστηµίου Loyola, το οποίο έχει 

σταλεί για επικαιροποίηση  και εκκρεµεί  απάντηση  
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας –εισηγήτριας (9 ώρες ) του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.. σε πρόγραµµα 

κατάρτισης ατόµων για την αποασυλοποίηση ψυχικά ασθενών. 

• Βεβαίωση πρόσληψης ως εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Τρίπολης απο 18-02-2008 εως 30-06-2008  
µε την ειδικότητα  νοσηλευτική  ατόµων µε ψυχικές παθήσεις.            

• Βεβαίωση πρόσληψης ως εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Τρίπολης απο 08-10-2007 εως 14-02-2008  
µε την ειδικότητα  νοσηλευτική  ατόµων  µε ψυχικές παθήσεις.  

• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (3 ώρες) στην ενέργεια κατάρτισης «Κατάρτιση 

προσωπικού για τη στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου 

Καλαµάτας» από 10-12-2008 έως 30-01-2009. 

• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (6 ώρες) στην ενέργεια κατάρτισης «Κατάρτιση 

προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου ψυχικής υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου 

Καλαµάτας και του Ψ.Ν. Τρίπολης» από 03-03-2009 έως 07-04-2009. 

• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (33 ώρες) στην ενέργεια κατάρτισης «Κατάρτιση 

προσωπικού για τη λειτουργία κινητής µονάδας  του Ψ.Ν. Τρίπολης» από 27-04-2009 έως 02-

06-2009. 

• Συµµετοχή ως εισηγήτρια στο 10
ο 

 πανελλήνιο συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥΥ 24 και 25 -11-2009. 

• Συµµετοχή ως εξετάστρια πρακτικού µέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα  νοσηλευτική  ατόµων  µε ψυχικές παθήσεις (στις 

13-12-2008). 

• Συµµετοχή ως εισηγήτρια στο 1
ο 

 πολυθεµατικό νοσηλευτικό συνέδριο  20 και 21 -02-2009. 

• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (12 ώρες) στην ενέργεια κατάρτισης «κατάρτιση 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας του ΨΝΤ για την δηµιουργία ΚΟΙ.ΣΠΕ στο Νοµό Αρκαδίας» 

απο 29-06-2009 εως 11-09-2009. 

• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (2 ώρες) στην ενέργεια κατάρτισης «κατάρτιση 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας για την πρώιµη ανίχνευση ψυχικών νόσων µε ιδιαίτερη έµφαση 

σε περιοχές που είναι αποµακρυσµένες απο οργανωµένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας» απο 24-08-2009 έως 29-09-2009. 

• Βεβαίωση συµµετοχής στο 2
ο 

 πολυθεµατικό  νοσηλευτικό συνέδριο µε εργασία  12 και 13 -03-

2010 

• Συµµετοχή ως εισηγήτρια στο 2
ο
 πανελλήνιο ψυχιατρικό συνέδριο στις 4 -6 Ιουνίου 2010. 

• Συµµετοχή ως εισηγήτρια στο  1
ο
 επιστηµονικό νοσηλευτικό συνέδριο ιδιωτικού τοµέα υγείας « 

οι νοσηλευτές πρωτοπόροι στην ασφάλεια των ασθενών το jci στην ελληνική πραγµατικότητα» 

30-09-2010 εως 02-10-2010. 

• Συµµετοχή ως εξετάστρια πρακτικού µέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα  νοσηλευτική  ατόµων  µε ψυχικές παθήσεις (στις 

15-06-2010). 

• Συµµετοχή ως εισηγήτρια στο 6
ο
 επιστηµονικό συµπόσιο γενικής ιατρικής µε θέµα «σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης σε επαγγελµατίες υγείας» απο 23 έως 26/09/2010. 

• Συµµετοχή στο 4
ο
 και 3

ο
 νοσηλευτικό συνέδριο της ΕΝΕ όπου συµµετείχε και ως συγγραφέας  

από 09-03-2011εως 12-03-2011. 

• Συµµετοχή ως εξετάστρια πρακτικού µέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα  νοσηλευτική  ατόµων  µε ψυχικές παθήσεις (στις 

30-06-2009). 

• Παρουσίαση εργασίας µε θέµα : επίσκεψη στο σπίτι του ψυχικά αρρώστου από 22-09-2011 

εως 25-09-2011 

• Συµµετοχή σε εργασία µε θέµα η ελληνική νοσηλευτική επί τουρκοκρατίας από 18-11-2011 

έως 20-11-2011.  

• Παρουσίαση εργασίας µε θέµα: οι επιπτώσεις του καπνίσµατος στο γυναικείο πληθυσµό απο 

09-12-2011 έως 11-12-2011. 
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• Συµµετείχε ως εισηγήτρια µε την εισήγηση πρώτες βοήθειες (2 ώρες) στο α΄ επιµορφωτικό 

σεµινάριο νοσηλευτικού προσωπικού απο 25-05-1987 έως 18-06-1987.  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ 
&ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 3497/17-04-2006 Απόφαση του ∆ιοικητή της ∆ΥΠΕ Πελοποννήσου (ΦΕΚ  

121/04-05-2006 τ. ΝΠ∆∆) τοποθετήθηκε, από 04-05-2006, ως Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εκ του ορισµού της ως Μέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του 

Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης 

• Με την υπ’αριθµ. 344/08-04-2009 Απόφαση του ∆ιοικητή της 6
ης

 ΥΠΕ τοποθετήθηκε εκ νέου 

ως Προϊσταµένη της ∆/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έως  και 12-10-2010  εκ του ορισµού της 

ως Μέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης 

 
ΑΡΩΝΙΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  
του Ψυχιατρικού Τοµέα του Νοσοκοµείου µας 
ΤΥΠΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων & Επισκεπτριών  

του Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας & Αντιλήψεως  

• ∆ίπλωµα Αδελφών Νοσοκόµων του Γ.Π.Ν. Αθηνών 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ∆/ΝΣΗΣ & 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ   
• Με την υπ’αριθµ. 3498/17-04-2006 Απόφαση του ∆ιοικητή της ∆ΥΠΕ Πελοποννήσου (ΦΕΚ  

121/04-05-2006 τ. ΝΠ∆∆) τοποθετήθηκε ως Προϊσταµένη του 2
ου

 Νοσηλευτικού Τοµέα  του 

Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης, από 04-05-2006 έως και 12-10-2010 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
• Βεβαίωση συµµετοχής ως εκπαιδεύτριας (30 ώρες ) στην ενέργεια κατάρτισης µε τίτλο 

«κατάρτιση ανέργων για την στελέχωση δοµών αποασυλοποίησης» από 15-12-2005 έως  20-

02-2006. 

Τέλος σας κάνουµε γνωστό ότι σας υποβάλλουµε  και τα υπηρεσιακά Μητρώα των 

ανωτέρω υπαλλήλων, προκειµένου να λάβετε γνώση περαιτέρω στοιχείων τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στον Ατοµικό τους Φάκελο και προκειµένου να προβείτε στην επιλογή µελών του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου.  

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι στις 24 Νοεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκαν εκλογές για την 

ανάδειξη δύο (2) Αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Νοσοκοµείο µας 

(συµπεριλαµβανοµένου και του Ψυχιατρικού Τοµέα), από τις οποίες εκλέχθηκαν οι κάτωθι 

υπάλληλοι: 

•••• Λαµπράκη Μαρίνα του Ηρακλή µόνιµη υπάλληλος του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου Νοσηλευτριών µε βαθµό Β΄ µε αναπληρωµατικό Μέλος την Παπαϊωάννου Αγγελική 

του Γεωργίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ του κλάδου 

Νοσηλευτριών µε βαθµό Γ΄ και  

•••• Μαρινάκου Ευαγγελία του Γεωργίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας του κλάδου 

Νοσηλευτριών µε βαθµό Γ΄ µε αναπληρωµατικό µέλος την Κωτσιοπούλου Παναγιώτα του 

∆ηµητρίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Νοσηλευτριών 

µε βαθµό Γ΄. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως προβείτε : 

α. Στον ορισµό τριών (3) υπαλλήλων που θα αποτελούν τα τακτικά µέλη του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας, εκ των οποίων ο ένας (1) θα οριστεί ως πρόεδρος, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η συµµετοχή και των δύο φύλων, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 160 του ν. 3528/2007. Η θητεία των ανωτέρω µελών 

λήγει µε τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που προβλέπονται στα 

άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010. 
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β. Στην κοινοποίηση εγγράφου προς τον ∆ιοικητή της 6
ης

 Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας, σχετικά µε τον ορισµό των 

ανωτέρω µελών, προκειµένου να τοποθετηθούν µε Απόφαση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 3, περ. 13 του Ν. 3329/2005, σε θέση Προϊσταµένων ∆/νσεων, µέχρι 

την επιλογή των Προϊσταµένων ∆/νσεων  από τα ΣΕΠ. 

γ.  Στον ορισµό Εισηγητή του Υ.Σ., ο οποίος ορίζεται ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού,  της Υπηρεσίας της οποίας εξετάζονται τα θέµατα, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο 

του Τµήµατος που χειρίζεται θέµατα προσωπικού της ιδίας ∆ιεύθυνσης.  

δ. Στον ορισµό υπαλλήλου, µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄, που θα εκτελεί χρέη Γραµµατέα του 

Υ.Σ. µε τον αναπληρωτή του, υπάλληλο του ιδίου βαθµού.» 

Έχοντας υπόψη τα προαναφερόµενα και: 
1. Τα κενά που έχουν δηµιουργηθεί στην ∆ιοικητική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, λόγω 

αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων. 
2. Τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου από τη 

συνεχιζόµενη µη κάλυψη των κενών θέσεων µε υπαλλήλους στις πιο πάνω υπηρεσίες. 
3.  Μετά από επισταµένη µελέτη και αξιολόγηση των προσόντων των υπαλλήλων, την 

προσφορά τους έως σήµερα στο Νοσοκοµείο, τη συνεργασία µε τους συναδέλφους τους 
και τους λοιπούς εργαζοµένους, την εξυπηρέτηση του κοινού, την επαγγελµατική τους 
επάρκεια,  (θεωρητική   κατάρτιση-γνώσεις-εµπειρία), την ικανότητα εφαρµογής των 
γνώσεων τους και της εµπειρίας τους, την σφαιρική γνώση του αντικειµένου του 
συγκεκριµένου Ν.Π.∆.∆. την ικανότητα να συντονίζουν-οργανώνουν-ελέγχουν-
καθοδηγούν και παρακινούν τους υπαλλήλους των και να δηµιουργούν πνεύµα οµάδας, 
το ενδιαφέρον και την αφοσίωση στην εργασία τους, τη λήψη αποφάσεων, την 
αντιµετώπιση προβληµάτων και την επίλυση αυτών, καθώς και την ανάληψη ευθυνών 
και για τον καλύτερο συντονισµό και λειτουργικότητα του νοσοκοµείου µας, εισηγούµαι 
να ανατεθούν τα καθήκοντα: 
α)  Για την θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τον 

υπάλληλο κ. Ζαρµπαλά Παναγιώτη – κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού, µε βαθµό Β΄. 

β)   Για την θέση της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, την 
υπάλληλο κ. Σπυροπούλου – ∆ηµητροπούλου Ζωή, κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου 
Νοσηλευτριών, µε Βαθµό Β΄. 

γ)  Για την θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τον 
υπάλληλο κ. Παναγιώταρο Αθανάσιο – κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τεχνολογικών 
Εφαρµογών, µε βαθµό Β΄. 
Επίσης καθήκοντα για την θέση της Γραµµατέως του εν λόγω Συµβουλίου να 

ανατεθούν στην υπάλληλο κ. Σωτηροπούλου Μαρία, κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου 
∆ιοικητικού Λογιστικού, µε βαθµό ∆΄ µε αναπληρώτριά της την υπάλληλο κ. Ραδαίου 
Φωτεινή, κατηγορίας ∆Ε, του κλάδου ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Στο σηµείο αυτό το µέλος του ∆.Σ. κ. Σαραντοπούλου Αδαµαντία – Εκπρόσωπος 

του λοιπού Προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., λαµβάνει το λόγο και αναφέρει: 

«Έχοντας υπ’  όψιν τα βιογραφικά τα οποία κατατέθηκαν στο Συμβούλιό μας, 

αξιολογώντας την Επιστημονική επάρκεια – την σφαιρική γνώση και εμπειρία 

στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας, αλλά και στην Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, 

προτείνων την κ. Καλομοίρη Δημητρούλα για τη θέση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.»  

Το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, αφού  έλαβε  υπόψη  του  
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την ανωτέρω εισήγηση, και µετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(µειοψηφούσης της κ. Σαραντοπούλου Αδαµαντίας, µέλους του ∆.Σ., ως Εκπροσώπου του λοιπού 

Προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ. στο ∆.Σ., η οποία εµµένει στην τοποθέτησή της ως 

αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω) 

ορίζει ως Μέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε ταυτόχρονη τοποθέτηση ως Προϊσταµένων 

της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης τους παρακάτω: 

α)   Για την θέση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τον υπάλληλο κ. 

Ζαρµπαλά Παναγιώτη – κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 

Β΄. Επίσης ο εν λόγω υπάλληλος ορίζεται και ως Πρόεδρος και Εισηγητής του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Π.Γ.Ν.Τρίπολης. 

β) Για την θέση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στην υπάλληλο 

κ. Σπυροπούλου – ∆ηµητροπούλου Ζωή, κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Νοσηλευτριών, µε 

βαθµό Β΄. 

γ)   Για την θέση του  Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον υπάλληλο κ. 

Παναγιώταρο Αθανάσιο – κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρµογών, µε 

βαθµό Β΄. 

Πλέον των δύο (2) Αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του 

Νοσοκοµείο µας (συµπεριλαµβανοµένου και του Ψυχιατρικού Τοµέα), οι οποίοι προέκυψαν 

µετά εκλογικές διαδικασίες της 24
ης

 Νοεµβρίου 2012 και είναι οι  κάτωθι υπάλληλοι: 

•••• Λαµπράκη Μαρίνα του Ηρακλή µόνιµη υπάλληλος του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου Νοσηλευτριών µε βαθµό Β΄ µε αναπληρωµατικό Μέλος την Παπαϊωάννου 

Αγγελική του Γεωργίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ του κλάδου 

Νοσηλευτριών µε βαθµό Γ΄ και  

•••• Μαρινάκου Ευαγγελία του Γεωργίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας του κλάδου 

Νοσηλευτριών µε βαθµό Γ΄ µε αναπληρωµατικό µέλος την Κωτσιοπούλου Παναγιώτα του 

∆ηµητρίου µόνιµη υπάλληλο του Νοσοκοµείου µας κατηγορίας ΤΕ του κλάδου 

Νοσηλευτριών µε βαθµό Γ΄. 

         Αναπληρωτής Εισηγητής ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάµενος Τµήµατος Προσωπικού.  

Επίσης ορίζει για την θέση της Γραµµατέως του εν λόγω Συµβουλίου την υπάλληλο κ. 

Σωτηροπούλου Μαρία, κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου ∆ιοικητικού - Λογιστικού, µε βαθµό ∆΄, 

µε αναπληρώτριά της την υπάλληλο κ. Ραδαίου Φωτεινή, κατηγορίας ∆Ε, του κλάδου 

∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄. 

Η θητεία των ανωτέρω µελών λήγει µε τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010. 

Παραγγέλλει όπως απόσπασµα της παρούσας διαβιβασθεί στον κ. ∆ιοικητή της 6
ης

 

Υ.Πε., για τελική έγκριση. 
Στο σηµείο αυτό εισέρχονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆.Σ. οι: α) κ. 

Λυµπεροπούλου Παναγιώτα – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, καθώς 
και β) κ. Λαµπροπούλου Αθηνά – Υπάλληλος ΤΕ του Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. 
Τρίπολης,  προκειµένου να συνεχιστεί η συζήτηση επί των υπολοίπων θεµάτων της Ηµερησίας 
∆ιάταξης του ∆.Σ. 

Η παρούσα κηρύσσεται άµεσα εκτελεστή πριν την επικύρωση των πρακτικών, λόγω 

του επείγοντος.     

Ο ∆ιοικητής - Πρόεδρος του ∆.Σ.   Τα Μέλη                                              Οι Γραµµατείς  

Νικόλαος Χρόνης                                  Χαράλαµπος Παπασταύρου              Μ. Τελώνη  

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             Παναγιώτης Καραφωτιάς                 Κων. Βόσσου 

               Η  Γραµµατέας                      Αναστάσιος ∆ήµας 

                                                               Αδαµαντία Σαραντοπούλου 

                 Μ. Τελώνη 
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