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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Με το με αριθμ.οικ.793/02-03-2015 έγγραφο του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης-Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Κυκλάδων, εισηγήθηκε απόδοση ηθικής αμοιβής στον υπάλληλο της υπηρεσίας Γεώργιο 
Πουλιούδη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών / Ορυκτών Πόρων με Ε΄ βαθμό. 

Ο υπάλληλος με δική του πρωτοβουλία, σχεδίασε και δημιούργησε για την ψηφιακή 
υποστήριξη της Δ/νσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, μια διαδικτυακή εφαρμογή για την 
καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση όλου του αρχείου της υπηρεσίας.  

Στο εν λόγω software πρόγραμμα με την ονομασία «stella» εντάσσονται αλλά και 
γίνεται μετάπτωση υπαρχουσών μεταποιητικών δραστηριοτήτων λατομείων και του 
μητρώου των επαγγελματικών αδειών του Νομού Κυκλάδων. Επιπλέον γίνεται διαχείριση 
της νομοθεσίας της υπηρεσίας, υπηρεσιακών εγγράφων, υπολογισμός προστίμων-
κυρώσεων κ.λ.π. 

Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ο υπάλληλος για να αναπτύξει το πρόγραμμα 
ήταν περίπου (5) μήνες, το δε οικονομικό όφελος που προέκυψε για την υπηρεσία και 
κατ΄επέκταση για την Περιφέρεια από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που πιθανόν να αγόραζε 
ήταν της τάξεως των 6.500 με 8.500 €, όπως αναφέρει ο προϊστάμενος του Τμήματος από 
έρευνα αγοράς που έκανε μέσω προσφορών από εξειδικευμένες εταιρείες και με χρονικό 
ορίζοντα παράδοσης αυτού από 3 έως 5 μήνες. 

Μετά από αυτά η Δ/νση Διοίκησης διαβίβασε το παραπάνω εισηγητικό έγγραφο 
προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, όπου και άνηκε οργανικά ο υπάλληλος, προκειμένου να 
λάβει γνώση ως η καθ΄ύλην αρμόδια υπηρεσία την οποία και θα αφορούσε το όλο 
εγχείρημα. 

Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης με το με αριθμ.2256/02-06-2015 έγγραφό της, ζήτησε 
θεωρώντας αναγκαίο να γίνει επίδειξη του προγράμματος προκειμένου να διαπιστωθεί η 
χρηστικότητα και η συμβατότητα αυτού και σε άλλες ομοειδείς υπηρεσίες που σχετίζονται 
με το αντικείμενο. 

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε 08/09/2015 στη ν. Ρόδο, και αφού διαπιστώθηκε η 
χρηστικότητα αυτού, ο Γενικός Δ/ντής Ανάπτυξης με το με αριθμ.οικ.4622/16-09-2015 
έγγραφό του, εισηγείται την απόδοση ηθικής αμοιβής στον υπάλληλο. 

Μετά από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 61 και 62, του Υ.Κ., «για 
πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που δεν επιβάλλονται από τα 
καθήκοντά τους, καθώς και για την κοινωνική τους δράση, μπορεί να απονέμονται στους 
υπαλλήλους οι ακόλουθες κατά περίπτωση ηθικές αμοιβές : α) έπαινος β) μετάλλιο 
διακεκριμένων πράξεων με δίπλωμα. Ο έπαινος απονέμεται με απόφαση του αρμουδίου 

  

 
  

 

 

  

 

 

 

 



Υπουργού μετά από σύμφωνη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβούλιου 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την απόδοση ηθικής αμοιβής «ΕΠΑΙΝΟΥ» στον υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Κυκλάδων Γεώργιο Πουλιούδη του Παράσχου, διότι κατ΄άρθρο 61, παραγρ.1 του Υ.Κ. 
προέβη αυτοβούλως σε πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, που 
δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντά του, ανέπτυξε το εν λόγω διαδικτυακό πρόγραμμα 
προς όφελος των αναγκών της υπηρεσίας του, αλλά και με οικονομικό όφελος για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
               

      

        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

                            

 

                        Δημήτριος Δουρής 

 

  

 

   

 


