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                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πάτρα  19 Ιουλίου  2017  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                     Αριθ.Πρωτ.: 191636/399 
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                             

 & Αμερικής - 264 41  ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :2613-613536 
Πληροφορίες: Β.Μολφέση 
FAX : 2613-613538 
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 
 

     ΠΡΟΣ  :   1.  Συντονιστή Αποκεντρωμένης   
                           Διοίκησης Πελοποννήσου,  
                           Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

   2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
                                                            Περιφερειακού Συντονισμού 
                                                            & Διοίκησης 
                                                            κ. Δημητρίου Δριβίλα 
                                                        3. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
                                                            Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
 
                                     ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
                                                  2. Εκτελεστική Γραμματέα 
                                                      Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
                                                        
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ.  129/17-07-2017 απόφασης του Περιφερειακού 
               Συμβουλίου  
ΣΧΕΤ:   Η υπ. αριθ. 191633/380/11-7-2017  εισήγηση του  Αντιπεριφερειάρχη  
               Περιφερειακού Συντονισμού  & Διοίκησης  κ. Δημητρίου Δριβίλα 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 129/17-07-2017  απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες. 

 
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
                                                           ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

     
 
                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                                   13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο  

 
Στην Πάτρα σήμερα  στις 17-7-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα 

του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

191639/401/11-7-2017 γραπτή  πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε 

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). 

          Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα 

παρακάτω μέλη : 

1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αρβανιτάκης 

Ιωάννης , 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Βεργοπούλου Παρασκευή, 

7)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-

Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κανέλλης Γεώργιος, 11)Καπράλος Σπυρίδων, 

12)Καρδάρα Ευσταθία, 13)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 14)Κατσανιώτης 

Ανδρέας, 15)Κελεπούρης Ανδρέας, 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός 

Ιωάννης, 18)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 19)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 

20)Κωσταριάς Δημήτριος, 21)Λύτρας Ιωάννης, 22)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 

23)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 24)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,  25)Μπούνιας 

Χρήστος, 26)Μπράμος Παναγιώτης, 27)Νασιώτης Θεόδωρος, 

28)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 29)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,  
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30)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 31)Πλατανιάς Παναγιώτης, 32)Ρήγας 

Χρήστος, 33)Σιαμπλής Δημήτριος, 34)Σώκος Ευθύμιος, 35)Τογιοπούλου 

Αναστασία,  36)Τσόγκας Γεώργιος, 37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φωτόπουλος 

Τρύφων , 39)Χαροκόπος Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 41)Χήνος 

Γεώργιος.   

   Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ 

(δικαιολογημένα απών), Αυγέρης Σάββας (δικαιολογημένα απών),     Ευθυμίου 

Απόστολος,  Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη γνώμη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου), Κατσακούλης Ευάγγελος,  Κοκκινοβασίλης 

Πολυδεύκης (Τάκης)  (δικαιολογημένα απών), Κοτοπούλης Σπυρίδων, Σύρμος 

Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Φαρμάκης Νεκτάριος,   και Χαμηλάκη 

Αικατερίνη. 

     Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας  κ. Γρηγόρης  Αλεξόπουλος και Ηλείας  

κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος. 

     Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε 

κ. Διονυσία Μαράτου, οι κ.κ. Γεώργιος Μητράκης, Θεώνη Κυρίτση και Ιωάννα 

Σιόβα από την Κίνηση Υπεράσπισης Κοινωνικών Αγαθών, η Γενική Διευθύντρια 

Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΔΕ κ.Γεωργία Πλώτα,  ο Γενικός 

Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ΠΔΕ κ. Σταύρος Βέρρας,  λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες 

και δημοσιογράφοι.  

      Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.  

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αριθ.Αποφ.   129/2017 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο  θέμα ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας  το λόγο 

στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.Δημητρίου 

Δριβίλα  , που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 

191633/380/11-7-2017  γραπτή εισήγησή του όπως τροποποιήθηκε κατά τη 

συζήτηση του θέματος,   που λέει τα  εξής: 

«  Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σας υποβάλουμε σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επιβάλλεται πρωτίστως για λόγους 
προσαρμογής των υπηρεσιών της Περιφέρειας στις νέες αρμοδιότητες που 
μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση,  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4445/2016 ΦΕΚ 236/Α/2016 
θεσμοθετήθηκε ο  Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής  Συνοχής  ως αναγκαία 
προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής πολιτικής. 
Επιπρόσθετα με το από 6/2/2017 ενημερωτικό σημείωμα της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καλούνται οι Περιφέρειες της χώρας να εκκινήσουν τις διαδικασίες σύστασης, 
συγκρότησης και λειτουργίας των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής 
Ένταξης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017 ΦΕΚ 24/Α/2017 σχετικού με 
«Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», μεταβιβάζονται από 
τους Δήμους στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες εποπτείας και μέριμνας για την 
ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία, εκτός των ΓΟΕΒ, και των Τοπικών Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), καθώς και οι αρμοδιότητες αξιοποίησης και άσκησης 
διοίκησης λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017) και της ΚΥΑ 
1288/2017 (ΦΕΚ 1763Β/22-5-2017), καταργήθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης άδειας και 
λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και 
αντικαταστάθηκαν από απλή γνωμοδότηση για την έγκριση αυτών από τις αντίστοιχες 
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.  
Οι παραπάνω νομοθετικές αλλαγές καθιστούν αναγκαίες τις εστιασμένες παρεμβάσεις 
μας στην  με αριθ.  248595/27-12-2016  απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης   
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016)  
«Τροποποίηση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας», κυρίως στη δομή και τις αρμοδιότητες ορισμένων Υπηρεσιών μας ώστε να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις τους, παρά την συνεχώς 
αυξανόμενη έλλειψη υπηρεσιακού προσωπικού σε αυτές. 
 
Συγκεκριμένα οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν: 
 

ΑΔΑ: 7ΣΒ67Λ6-5ΗΣ



5 

1. Τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όπου έγιναν 
οι παρακάτω τροποποιήσεις για να συμπεριλάβουν τις νέες αρμοδιότητες περί 
ΤΟΕΒ: 

 Δύο Τμήματα αλλάζουν ονομασία και συγκεκριμένα το Τμήμα της ΔΑΟΚ Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο μετονομάζεται από «Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας, Αγροτικού εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας» σε «Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας» και το Τμήμα της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας μετονομάζεται σε από 
«Τμήμα Πολιτικής Γης Αγροτικού εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας Π.Ε. 
Αχαΐας» σε «Τμήμα Πολιτικής Γης & Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας» 

 Το πρώην Τμήμα «Πολιτικής Γης Αγροτικού εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της 
Γεωργίας Π.Ε. Ηλείας» διασπάται σε δύο (δηλαδή δημιουργείται νέο Τμήμα) στο 
«Τμήμα Πολιτικής Γης» και στο «Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων», ώστε το νέο Τμήμα 
να αναλάβει το μεγάλο έργο των ΤΟΕΒ Ηλείας. 
 

2. Την τροποποίηση της Δομής της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας. Συγκεκριμένα με δεδομένο ότι  

 Ο Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής  Συνοχής συγκροτείται σε δύο 
επίπεδα: το κυβερνητικό και το αυτοδιοικητικό.  

 Στον Εθνικό Μηχανισμό σε επίπεδο Περιφέρειας μετέχουν η Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας, το υπό σύσταση Περιφερειακό Παρατηρητήριο και η Περιφερειακή 
Επιτροπή Διαβούλευσης. 

  Στο άρθρο 13  του Ν.4445/2016 ορίζονται οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στη 
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού  

 Στο άρθρο 14 του Ν.4445/2016 συστήνονται τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια στα 
πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού και ορίζονται οι αρμοδιότητες τους. 

στην Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας το «Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών» μετονομάζεται σε 
«Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών – Περιφερειακό Παρατηρητήριο» ώστε να 
συμπεριλάβει το σύνολο των προσδιοριζόμενων αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών 
Παρατηρητηρίων.  
Επιπλέον, μια άλλη κατηγορία τροποποιήσεων, αφορά απαραίτητες διορθώσεις – 
τροποποιήσεις που αφορούν ζητήματα ανακατανομής αρμοδιοτήτων που επιβάλλονται 
για λειτουργικούς λόγους, όπως προέκυψαν από την εφαρμογή τους με το νέο 
οργανωτικό σχήμα, καθώς και παραλήψεις – λάθη στο κείμενο του ισχύοντος 
Οργανισμού. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και 

   Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικότερα των άρθρων 186 και 241, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Την αριθ.  248595/27-12-2016  απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης   
Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016)  
«Τροποποίηση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.». όπως ισχύει  
κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας στα άρθρα 24 -27. 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4456/2017, περί ρυθμίσεων θεμάτων 
έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017). 

4.  Τις διατάξεις του ν. 4445/2016 ΦΕΚ 236/Α/2016 με τις οποίες  
θεσμοθετήθηκε ο  Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής  Συνοχής  ως 
αναγκαία προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής 
πολιτικής. 

5. Το από 6/2/2017 ενημερωτικό σημείωμα της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το 
οποίο καλούνται οι Περιφέρειες να εκκινήσουν τις διαδικασίες σύστασης, 
συγκρότησης και λειτουργίας των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής 
Ένταξης. 

6. Την Μελέτη Αναγκαιότητας Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

7. Τις προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 

8. Το αριθ. πρωτ. 179851/2297/30-6-2017  έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
ΠΔΕ, με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη των Συλλόγων των Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. για 
την επικείμενη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 

9. Το αριθ. πρωτ. 184989/1687/5-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΠΔΕ, 
με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη αναγκαιότητας για την επικείμενη τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ. στους Συλλόγους των Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. 

10. Το αρ.πρωτ.117/13-6-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ). 

11. Την από 7-6-2017 επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
Νεκτάριου Φαρμάκη. 

12. Την υπ’ αριθ.188301/371/7-7-2017 Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακού Συντονισμού &  Διοίκησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΠΔΕ με θέμα «Υποβολή σχεδίου τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε». 

13. Την υπ’ αριθ. 32/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΕ με την 
οποία εγκρίθηκε το σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της ΠΔΕ. 

14. Το γεγονός ότι έως την 11-7-2017 δεν έχει υποβληθεί εγγράφως η γνώμη των 
Συλλόγων των Υπαλλήλων της ΠΔΕ. 

15. Την αριθ.πρωτ. 191602/7022/11-7-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού – 
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ με την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη 
του επιπλέον μισθολογικού κόστους ύψους 1.450,00 € για το έτος 2017, που 
προκύπτει από την αύξηση του αριθμού θέσεων ευθύνης κατά μια από την 
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., έχει εγγραφεί ικανό ποσό στον προϋπολογισμό της ΠΔΕ 
έτους 2017 στον ΚΑΕ 02.03.072.0215.01.0007, καθώς και ότι οι απαιτούμενες 
δαπάνες θα υπολογιστούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

Εισηγούμαστε 
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το παρόν σχέδιο Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

προκειμένου, ως βασικό εργαλείο οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών μας να 

συμβάλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην εκπλήρωση των στόχων της 

Περιφέρειας». 

 
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ.Πλατανιάς Παναγιώτης. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, τον 
Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του 
ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

 Εγκρίνει την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως κατωτέρω:  
 
 

«ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 
Άρθρο 1 

Tο άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 
1. το εδάφιοiii της παραγράφου 16 Γ 2 αντικαθίσταται ως εξής: «iii. τη 

συμμετοχή στο κλιμάκιο επισήμων κτηνιάτρων σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που θα γνωμοδοτεί στις 
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση ή μη εγκαταστάσεων τροφίμων 
ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων.» 

2. τα εδάφια iv και vii της παραγράφου 16 Γ 2 καταργούνται. 

Άρθρο 2 
Tο άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

1. το εδάφιο 7 της παραγράφου 17 Β για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τροποποιείται ως εξής: «7. Τμήμα 
Αγροτικής Οικονομίας & Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με 
έδρα το Αγρίνιο» 
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2. το εδάφιο 3 της παραγράφου 17 Β για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, τροποποιείται ως εξής: «3. Τμήμα Πολιτικής 
Γης & Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα» 

3. η ενότητα της παραγράφου 17 Β που αφορά τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, τροποποιείται ως εξής:  
«Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας 
1. Τμήμα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας ΠΕ 
Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και Υλοποίησης Δράσεων του 
ΠΑΑ ΠΕ Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
3. Τμήμα Πολιτικής Γης ΠΕ Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
4. Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
5. Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
6. Τμήμα Αλιείας ΠΕ Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 
7. Περιφερειακά Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηλείας. 
8. Περιφερειακά Αγροτικά Κτηνιατρεία Π.Ε. Ηλείας. 
9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, με έδρα τον Πύργο.» 

4. η παράγραφος 17 Γ 5 τροποποιείται ως εξής:  
«5. Το Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Αχαΐας είναι 
αρμόδιο ιδίως για: 
i. τη σύνταξη σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 

προγραμμάτων εργασιών αναδασμού, διαχωρισμών, διανομών, 
κτηματολογίων και γεωτοπογραφήσεων και μέριμνα για την έγκριση και 
εκτέλεσή τους, 

ii. τη συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και παράδοση στο αρχείο όλων 
των πληροφοριών για τη γη, ιδίως των κτηματολογικών και φυσικών 
διαθέσιμων που συλλέγονται σε κάθε εργασία υπαίθρου, 

iii. την τήρηση αρχείου τεχνικών και κτηματολογικών στοιχείων των 
εκτελούμενων εργασιών, την αναπαραγωγή διαγραμμάτων και 
κτηματολογικών πινάκων καιτη διάθεσή τους σε υπηρεσίες, οργανισμούς 
και ιδιώτες, 

iv. την τήρηση αρχείου τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και 
υψομετρικού δικτύου και αρχείου δημοσίων εκτάσεων του ΥΠΑΑΤ, 

v. τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη του Εθνικού 
Κτηματολογίου, την τήρηση ενιαίων προδιαγραφών παραγωγής 
κτηματολογικού προϊόντος και τη διαχείριση των κτηματολογικών 
διαγραμμάτων, 

vi. τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών 
χαρτών, 
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vii. τη μεταβίβαση εκτάσεων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, την προστασία των 
εποικιστικών εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις, την παραχώρηση 
αυθαίρετα κατεχομένων εκτάσεων και τη βεβαίωση του οφειλόμενου 
τιμήματος, 

viii. την εκμίσθωση κοινόχρηστων και διαθέσιμων επικοιστικών εκτάσεων 
για καλλιέργεια και για οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, 

ix. τον έλεγχο για την προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου επί εκτάσεων 
κατόπιν αιτημάτων διαφόρων φορέων. 

x. την εφαρμογή των οδηγιών για τη μελέτη του βαθμού εκμηχάνισης κατά 
κλάδο αγροτικής παραγωγής, το χαρακτηρισμό και το κόστος εργασίας 
των μηχανημάτων, της εκλογής των κατάλληλων μηχανημάτων, σύμφωνα 
με το είδος και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, των ενεργειακών 
αναγκών των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και τη χρήση 
εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

xi. την απογραφή, τον έλεγχο, τη χορήγηση αδειών και πινακίδων 
κυκλοφορίας, τον έλεγχο και θεώρηση κυκλοφορούντων γεωργικών 
μηχανημάτων και τον έλεγχο καταλληλότητας συνεργείων επισκευής 
γεωργικών μηχανημάτων, 

xii. τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων 
χειριστών γεωργικών μηχανημάτων, 

xiii. την εξέταση θεμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού για ηλεκτροδότηση 
αντλητικών συγκροτημάτων, κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών 
εκμεταλλεύσεων και τη σύνταξη προγραμμάτων έργων αγροτικού 
εξηλεκτρισμού, 

xiv. την εκπόνηση γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονομικών και γεωλογικών 
μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, 

xv. το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δειγματοληψιών και 
επιτόπιων μετρήσεων σε αρδευτικές υδροληψίες για τον έλεγχο της 
ποιότητας και της ποσότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων προς 
άρδευση, 

xvi. τη μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των 
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕB), σύμφωνα με το ν.δ. 
3881/1958 (Α΄ 181) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού, 
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xvii. την εποπτεία, ήτοι το διοικητικό, τεχνικό και διαχειριστικό-
οικονομικό έλεγχο των αντικειμένων των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) 
και των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ), σύμφωνα με το ν.δ. 
3881/1958 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότησή του 

5. η παράγραφος 17 Γ 6 τροποποιείται ως εξής:  
«6. Στα Τμήματα Πολιτικής Γης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 
αντιστοιχούν οι αρμοδιότητες i έως ix, της προηγούμενης παραγράφου που 
αναφέρεται στo Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ 
Αχαΐας» 

6. η παράγραφος 17 Γ 7 τροποποιείται ως εξής:  
«7. Στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας(με έδρα το Αγρίνιο) και Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. 
Ηλείας, αντιστοιχούν οι αρμοδιότητες x έως xvii, της παραγράφου που 
αναφέρεται στo Τμήμα Πολιτικής Γης και Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Αχαΐας. 
Επιπρόσθετα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Εγγείων Βελτιώσεων 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ασκούνται και οι αρμοδιότητες, σε τοπικό επίπεδο, 
που αντιστοιχούν στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και 
Φυτοπροστασίας και στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας» 

7. στην παράγραφο 17 Γ 8 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «xv. τη συμμετοχή 
στο κλιμάκιο επισήμων κτηνιάτρων σε συνεργασία με την Δ/νση 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας,  που θα γνωμοδοτεί στις Κεντρικές 
Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση ή μη εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής 
προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων.» 

Άρθρο 3 
Στο άρθρο 25, η παράγραφος 25Α τροποποιείται ως εξής: «Α. Οι αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση 
της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου 
και μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην 
προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου ώστε να είναι 
ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, στον 
εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των 
υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής ασθενών και μη, 
και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην 
προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας.» 
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Άρθρο 4 

Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής: 
1. η παράγραφος 26 Α ορίζεται ως παράγραφος 26 Α 1 και παράλληλα 

τροποποιείται ως εξής: «1. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί ιδίως 
αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το 
παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες, μεταξύ αυτών πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και αρμοδιότητες 
που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για το σχεδιασμό προγραμμάτων 
για την κάλυψη αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού.» 

2. μετά την παράγραφο 26 Α 1, προστίθεται δεύτερη παράγραφος 26 Α 2, ως 
εξής: «2. Επιπλέον, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκούνται και 
οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις των  άρθρων 13 και 14 
του Ν.4445/2016, στο πλαίσιο του αυτοδιοικητικού επιπέδου λειτουργίας 
του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής.» 

3. το εδάφιο 2 της παραγράφου 26 Β τροποποιείται ως εξής: «2. Τμήμα 
Κοινωνικών Υπηρεσιών – Περιφερειακό Παρατηρητήριο» 

4. η παράγραφος 26 Γ 2 τροποποιείται ως εξής:  

«2. Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών – Κοινωνικό Παρατηρητήριο είναι 
αρμόδιο ιδίως για: 

i. την εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν 
ειδικής προστασίας, 

ii. τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο 
Περιφέρειας, (παροχή τεχνογνωσίας δια του τρόπου άσκησης του 
αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής), 

iii. την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α 213) καθώς και 
αρμοδιοτήτων ελέγχου των ιδρυμάτων ή των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), και των φορέων παιδικής προστασίας 
περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης 
αντίστοιχων προτάσεων και τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας, 

iv. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, 
προτάσεων και επιμέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη 
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των 
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Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων και των αρμόδιων για θέματα 
κοινωνικής προστασίας υπηρεσιών τους, 

v. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και τη 
διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο για έγκριση, 

vi. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 
(ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

vii. το συντονισμό των Δήμων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε 
θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρμογή των 
οριζόντιων μέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών, 

viii. την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους Δήμους για 
την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, 

ix.  τη δικτύωση όμορων Δήμων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιμετώπιση 
κοινών αναγκών, 

x. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕ.Σ.Κ.Ε., με έμφαση 
στην πρόοδο, που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των επιμέρους 
δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο 
Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων, 

xi. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά 
συστήματα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, 
καθώς και την εξέταση της μεταβολής των δεικτών κοινωνικού 
αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

xii. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της οικείας 
Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των 
πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του Τμήματος 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την 
υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια 
κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο, 

xiii. τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και 
κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο, 

xiv. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό αποκλίσεων 
στην υλοποίηση, 
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xv. τη διαβίβαση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών προς το Ε.Γ.Π.Σ. 
του Εθνικού Μηχανισμού,  

xvi. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης 
Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

xvii. την αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι 
οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 

xviii.  την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,  

xix. τη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού 
Μηχανισμού, 

xx. την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

xxi.  την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων 
πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας, 

xxii.  την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης 
των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 
ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και 
της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, 

xxiii.  την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως 
ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων και 

xxiv.  τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών 
κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.» 

5. το εδάφιο v της παραγράφου 26 Γ 3 αντικαθίσταται ως εξής:«v. τη 
συνεργασία με φορείς της ΠΔΕ και πανελλαδικής εμβέλειας, για τη 
διενέργεια ημερίδων προαγωγής υγείας και Κοινωνικής μέριμνας» 

6. στην παράγραφο 26 Γ 3 προστίθενται τα εδάφια vi,vii, viiiκαι ix ως εξής:   
«vi. τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση υιοθεσιών -
εσωτερικού, διακρατικών και διεθνών (καταλληλότητα υποψήφιας θετής 
οικογένειας, αναζήτηση φυσικής οικογένειας, παρακολούθηση 
προσαρμογής θετών παιδιών, αναζήτηση ριζών),  
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vii. τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την υλοποίηση αναδοχής- 
(καταλληλότητα υποψήφιας ανάδοχης οικογένειας, συνεργασία με τη 
φυσική οικογένεια, παρακολούθηση προσαρμογής αναδόχων παιδιών), 
viii. δράσεις ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ix. δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη συνεργασία της 
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλλων (ΠΕΠΙΣ) όπως 
προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.» 

 
Άρθρο 5 

Στο άρθρο 27,τα εδάφια vii και viii της παραγράφου 27 Γ 2 καταργούνται 
 

Άρθρο 6 
Tο άρθρο 41 τροποποιείται ως εξής: 

1. η παράγραφος 50 τροποποιείται ως εξής: «50. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης και 
Εγγείων Βελτιώσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών 
(ειδικότητας Γεωπόνων ή Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων ή Πολιτικών ή Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ 
Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας 
Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.» 

2. η παράγραφος 53 τροποποιείται ως εξής:«53. Στο Τμήμα Πολιτικής Γης 
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ 
Μηχανικών (ειδικότητας Τοπογράφων ή Πολιτικών ή Αρχιτεκτόνων) ή ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή ΤΕ Μηχανικών 
(ειδικότητας Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών), ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού.» 

3. η παράγραφος 54 τροποποιείται ως εξής: «54. Στο Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και Εγγείων Βελτιώσεων Αγροτικού Αγρινίου 
Αιτωλοακαρνανίας και στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Ηλείας, προΐσταται 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνων ή 
Γεωλόγων), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ 
Δασοπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΤΕ Τεχνολόγων 
Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.» 

4. η παράγραφος 82 τροποποιείται ως εξής: «82. Στο Τμήμα Κοινωνικών 
Υπηρεσιών– Κοινωνικό Παρατηρητήριο προΐσταται υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ 
Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(ειδικοτήτων Κοινωνικής Εργασίας ή Επισκεπτών Υγείας), ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού.» 
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5. Στις παραγράφους 81, 82, 83 και 85 του άρθρου 41, οι αναγραφόμενοι 
κλάδοι ως «ΤΕ Λογιστικού-Λογιστικού» αντικαθίστανται με «ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού» 

Άρθρο 7 
 

Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αρχίζει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ.Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 
Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Κολοβός Ιωάννης και Κούστας Κωνσταντίνος, και ο 
Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος 
Κωνσταντίνος. 

 
 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

ως ακολούθως : 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ   

                                                                   

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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