
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ:  “Τροποποίηση  του  ισχύοντος  Ο.Ε.Υ.  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010/ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27-12-2010), όπως ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27-12-2010) καταρτίστηκε

πρότυπος  Εσωτερικός  Οργανισμός  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της

Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  ύστερα  από  πρόταση  των  Υπουργών

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και

Οικονομικών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διαρθρώνονται οι Υπηρεσίες

της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο

και οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας

Περιφερειακής  Ενότητας  και  υπάγονται  σε  Οργανική  Μονάδα  της

Κεντρικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, καθορίζονται οι αρμοδιότητες όλων των

Οργανικών Μονάδων ως έχουν διαρθρωθεί, διακρίνονται οι θέσεις των

υπαλλήλων  σε  κατηγορίες  και  κλάδους  (ΠΕ,  ΤΕ  και  ΔΕ)  για  την

κατάληψη  θέσεων  Προϊσταμένων  των  κατά  περίπτωση  Οργανικών

Μονάδων.

Προτείνονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις, προκειμένου να γίνουν

βελτιώσεις  στις  δομές  και  στη  λειτουργία  των  Υπηρεσιών  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου αφενός και αφετέρου προκειμένου να μην

αποκλείονται  υπάλληλοι  ενός  ή  περισσοτέρων  κλάδων  από  τη
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δυνατότητα  επιλογής  τους  ως  Προϊστάμενοι  Οργανικών  Μονάδων,

εφόσον η ειδικότητα που κατέχουν έχει συνάφεια με το αντικέιμενο της

θέσης  και  των  εργασιών,  δεδομένου  ότι  το  υπάρχον  υπηρετούν

προσωπικό μας συνεχώς φθίνει, πλην όμως απαρτίζεται από αξιόλογους

υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών – κλάδων.

Κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας

Πελοποννήσου,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  ο  Φορέας  μας,  ως  ΟΤΑ Β΄

βαθμού,  επιβάλλεται  να  προσφέρει  ποιοτικές  υπηρεσίες  προς  τους

πολίτες,  να  κατανέμει  ορθολογικά  και  να  αξιοποιεί  το  στελεχιακό

δυναμικό του και να τοποθετεί το προσωπικό του σε τομείς συναφείς με

τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα.

Ειδικότερα:

Α. Άρθρο 11

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Διεύθυνσης Διοίκησης

Να προστεθεί  στη Διεύθυνση Διοίκησης και  το  Τμήμα Κίνησης

Αυτοκινήτων, με αρμοδιότητες:

α.  Στο  Τμήμα  Κίνησης  Αυτοκινήτων  υπάγονται  ιδίως  οι

αρμοδιότητες  που  ανάγονται  στην  παρακολούθηση  της  διάθεσης  των

κρατικών επιβατικών  αυτοκινήτων και  γενικά  της  άσκησης  όλων  των

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση, την τήρηση και κίνηση των

κρατικών αυτοκινήτων.

β.  Να  συσταθούν  Γραφεία  Κίνησης  Αυτοκινήτων  σε  κάθε

Περιφερειακή Ενότητα, εκτός της έδρας. Στα Γραφεία αυτά να ασκούνται

σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων.

Το Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων είναι αρμόδιο ιδίως για:
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1. Την  παρακολούθηση  της  διάθεσης  των  κρατικών  επιβατικών

αυτοκινήτων  αποκλειστικά  και  μόνο  στα  δικαιούμενα  χρήσεως

αυτοκινήτου πρόσωπα και χρησιμοποίησης αυτών για τους σκοπούς για

τους οποίους τα αυτοκίνητα αυτά διατέθηκαν.

2. Την μέριμνα για τον προγραμματισμό κίνησης των υπηρεσιακών

αυτοκινήτων καθώς και τη μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή των

αυτοκινήτων των Υπηρεσιών.

3. Τον  εφοδιασμό  των  οδηγών  με  τα  απαραίτητα  συνοδευτικά

έγγραφα.

4. Τον  έλεγχο  της  συμπλήρωσης  των  ως  άνω εγγράφων από  τους

οδηγούς.

5. Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, της ασφάλισής τους  και τη

μέριμνα για έλεγχο από ΚΤΕΟ.

6. Την  έκδοση  αδειών  και  πινακίδων  κυκλοφορίας  καθώς  και  τη

διαγραφή όλων όσων αποσύρονται από την κυκλοφορία.

7. Την συγκρότηση Επιτροπής για την εκποίηση όσων αυτοκινήτων

αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Στα Γραφεία Κίνησης Αυτοκινήτων της κάθε Π.Ε.  υπάγονται  ιδίως οι

αρμοδιότητες  που  ανάγονται  στην  παρακολούθηση  της  διάθεσης  των

κρατικών επιβατικών  αυτοκινήτων και  γενικά  της  άσκησης  όλων  των

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση, την τήρηση και κίνηση των

κρατικών αυτοκινήτων της οικείας Π.Ε.

Στο άρθρο 39 «Προϊστάμενοι Τμημάτων» να προστεθεί παράγραφος στη

«Διεύθυνση Διοίκησης» :  “Στο Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων προΐσταται

υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ  όλων  των  κλάδων  και  εν  ελλείψει,
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υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΤΕ  όλων  των  κλάδων  και  εν  ελλείψει,

υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ όλων των κλάδων».

 

Β. Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του Π.Δ 131/27-12-2010

(ΦΕΚ  Α΄  224)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»

διαπιστώθηκαν πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών,

λόγω του κατακερματισμού, της διασποράς και της αλληλοεπικάλυψης

αρμοδιοτήτων αλλά και της ένταξης μη ομοειδών αρμοδιοτήτων σε μία

οργανική μονάδα, όπως λόγου χάρη στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης,

Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.

Προτείνεται η τροποποίηση του ΟΕΥ και η δημιουργία μιας ανεξάρτητης

Διεύθυνσης Τουρισμού, περιγραφόμενη στον ΟΕΥ ως κατωτέρω:

“Διεύθυνση Τουρισμού”

          Η  Διεύθυνση  Τουρισμού  σε  συνεργασία  με  τα  αρμόδια

υπουργεία  και  δη  το  Υπουργείο  Τουρισμού,  τους  ΟΤΑ α'  βαθμού της

περιφέρειας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, είναι αρμόδια ιδίως για

την διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος,

την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού για την Περιφέρεια

και εν γένει για το σχεδιασμό, την υποστήριξη δραστηριοτήτων και τη

διενέργεια συνδυασμένων δράσεων με σκοπό την καθολική προσέγγιση

της  τουριστικής  ανάπτυξης  και  προβολής  των  περιοχών αρμοδιότητας

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με στόχο την προσθήκη υπεραξίας στο

σύνολο της Πελοποννησιακής Οικονομίας, η Διεύθυνση Τουρισμού είναι

αρμόδια  για  τη  συνδυαστική  προώθηση  του  τουριστικού  και  του

παραγωγικού  τομέα και  την  ανάδειξη  της  ιδιαιτερότητας  και  της

μοναδικότητας  των  τοπικών  προϊόντων  και  των  συγκριτικών  τους

4



πλεονεκτημάτων.

          Η Διεύθυνση Τουρισμού έχει αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια

Πελοποννήσου και απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:

1.Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής.

2.Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Υλοποίησης Δράσεων.

3. Να συσταθούν Γραφεία Τουρισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,

εκτός της έδρας. Στα Γραφεία αυτά να ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι

αρμοδιότητες  των ανωτέρω Τμημάτων της  Διεύθυνσης Τουρισμού της

έδρας.

Οι  αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Τουρισμού  κατανέμονται

αναλυτικότερα στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:

1. Το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής είναι αρμόδιο ιδίως για:

α)  την  ανάπτυξη  και  κατάρτιση  προγραμμάτων  για  τον  τουριστικό

σχεδιασμό,  καθώς  και  για  την  τουριστική  ανάπτυξη  και  προβολή της

Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τους φορείς

του, τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Περιφέρειας και τους φορείς τουρισμού,

καθώς  και  την  ανάπτυξη  και  κατάρτιση  προγραμμάτων  για  τη

συνδυαστική προώθηση του τουριστικού και του παραγωγικού τομέα και

την  ανάδειξη  της  ιδιαιτερότητας  και  της  μοναδικότητας  των  τοπικών

προϊόντων και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

β)  τη συλλογή και  επεξεργασία στοιχείων για τη  μελέτη των διεθνών

τάσεων της τουριστικής αγοράς, καθώς και την έρευνα και μελέτη του

διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος,

γ)  την  παροχή  γνωμοδότησης  για  χαρακτηρισμό  και  οριοθέτηση

Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σύμφωνα
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με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α΄ 254), όπως ισχύει,

δ)  την  κατάρτιση,  στο  πλαίσιο  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων,

σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό,

ε)  τον  συντονισμό  των  τουριστικών  φορέων  της  Πελοποννήσου,  των

ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Περιφερειακών Ενοτήτων,

στ)  τη  δημιουργία  προϋποθέσεων  για  την  ανάπτυξη  ειδικών  μορφών

τουρισμού  σε  περιοχές  ευθύνης  της  Περιφέρειας  που  διαθέτουν  τους

αναγκαίους τουριστικούς πόρους (φυσικούς,  ιστορικούς,  πολιτιστικούς,

κλπ),

ζ) την ανάπτυξη και κατάρτιση προγραμμάτων για το σχεδιασμό, καθώς

και  για  την  τουριστική  ανάπτυξη  και  προβολή  της  Περιφέρειας,  σε

συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού  και τους φορείς του, τους ΟΤΑ

α΄ βαθμού της Περιφέρειας και τους φορείς τουρισμού,

η)  τη  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Τουρισμού,  κάθε  συναρμόδιο

Υπουργείο και φορέα, καθώς και τις λοιπές Περιφέρειες της επικράτειας,

που  σχετίζοναι  με  θέματα  τουριστικής  ανάπτυξης  και  προβολής

προϊόντων,

2. Το  Τμήμα  Τουριστικής  Προβολής  και  Υλοποίησης  Δράσεων  είναι

αρμόδιο ιδίως για:

α)  την  υποβολή  προγραμμάτων  τουριστικής  προβολής  στον  ΕΟΤ,  τη

ΓΓΕΕ ή/και κάθε αρμόδιο φορέα προς έγκριση,

β) την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προβολής –

προώθησης προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με

το Υπουργείο Τουρισμού και τους φορείς του,ή κάθε άλλο συναρμόδιο
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Υπουργείο/φορέα,

γ)  τη  συμμετοχή  σε  τουριστικές  εκθέσεις  και  εκθέσεις  προϊόντων,  τη

διοργάνωση  ή  συμμετοχή  σε  συνέδρια  τουριστικού/παραγωγικού  ή

αναπτυξιακού  περιεχομένου  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό,  την

επιμέλεια παραγωγής, αναπαραγωγής, διακίνησης και διάθεσης έντυπου

και  οπτικοακουστικού  υλικού  τουριστικής  προβολής  και  προβολής

προϊόντων,  την  οργάνωση  και  υλοποίηση  ταξιδιών  εξοικείωσης

τουριστικών δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού.

δ)  τη  συνεργασία  με  παραγωγικούς

φορείς/επιμελητήρια/ενώσεις/παραγωγούς για την βέλτιστη προβολή των

προϊόντων της Περιφέρειας και τη συμμετοχή των ανωτέρω σε δράσεις

που οργανώνει η Περιφέρεια.

3.  Τα  Γραφεία  Τουρισμού,  υπάγονται  στη  Διεύθυνση  Τουρισμού  και

ασκούν  σε  επίπεδο  Περιφερειακής  Ενότητας  τις  αρμοδιότητες  του

Τμήματος  Σχεδιασμού  Τουριστικής  Πολιτικής  και  του  Τμήματος

Τουριστικής Προβολής και Υλοποίησης Δράσεων της έδρας.

Στο άρθρο 38 «Προϊστάμενοι Διευθύνσεων» να προστεθεί παράγραφος

στη  «Γενική  Διεύθυνση  Ανάπτυξης»  :  «Στη  Διεύθυνση  Τουρισμού

προΐσταται  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ  όλων  των  κλάδων  και  εν

ελλείψει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων».

Περαιτέρω,  στο  άρθρο  39  «Προϊστάμενοι  Τμημάτων»  να  προστεθεί

παράγραφος με τίτλο «Διεύθυνση Τουρισμού» : «Στο Τμήμα Σχεδιασμού

Τουριστικής  Πολιτικής  προΐσταται  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ όλων

των κλάδων και  εν  ελλείψει,  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΤΕ όλων των

κλάδων».

«Στο Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Υλοποίησης Δράσεων προΐσταται
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υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ  όλων  των  κλάδων  και  εν  ελλείψει,

υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων».

Γ.  Μετά την απόσχιση των αρμοδιοτήτων του Τουρισμού από τη

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, προτείνεται

η δημιουργία και μιας άλλης ανεξάρτητης Διεύθυνσης:

“Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού”

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιουργείται

ιδίως για:

1. τη  διατήρηση  της  τοπικής  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς,  τη

διάδοσή της στους νέους,

2. την  προαγωγή  και  ανάπτυξη  του  πολιτισμού  με  την  παροχή

πολιτιστικών υπηρεσιών,

3. τον  συντονισμό  των  δράσεων  των  πολιτιστικών  φορέων  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.α.

Η νέα ως άνω Διεύθυνση προτείνεται να έχει έδρα την Τρίπολη και

τοπική  αρμοδιότητα  σε  όλη  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,

περιγραφόμενη στον ΟΕΥ ως κατωτέρω:

“Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού”

 Η  Διεύθυνση  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  σε

συνεργασία  με  τα  αρμόδια  υπουργεία,  τους  ΟΤΑ  α'  βαθμού  της

περιφέρειας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς,  είναι αρμόδια για τον

συντονισμό των δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας, την

υλοποίηση  πολιτιστικών  προγραμμάτων  και  εκδηλώσεων  υπερτοπικής

σημασίας,  τη  θέσπιση  βραβείων,  χορηγιών  και  άλλων  μέσων  για  την

ενθάρρυνση  της  ανάπτυξης  των  γραμμάτων  και  των  τεχνών,  με
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παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν

αντίστοιχους  σκοπούς,  την  κοινή  οργάνωση  με  τοπικούς  φορείς

πολιτιστικών  εκδηλώσεων  με  σκοπό  τη  διατήρηση  της  τοπικής

πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, καθώς και για

την σύσφιξη των σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και

τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή

διεθνώς  όλους  τους  αποδήμους.  Επιπλέον,  είναι  αρμόδια  για  τη

συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας και

των Δήμων. Επιπλέον, την προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού με

την  παροχή  πολιτιστικών  υπηρεσιών,  τη  διατήρηση  και  προβολή  της

πολιτιστικής  κληρονομιάς  καθώς  και  τον  συντονισμό  όλων  των

αντίστοιχων  δράσεων  που  αναπτύσσονται  από  τις  υπηρεσίες  των

Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αρμοδιότητα σε

όλη  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  και  απαρτίζεται  από  τα  εξής

Τμήματα:

1.Τμήμα  Δια  Βίου  Μάθησης,  Παιδείας  και  Υποστήριξης  της

Εκπαίδευσης,

2.Τμήμα Πολιτισμού,

3.Τμήμα Αθλητισμού.

4.  Να  συσταθούν  Τμήματα  Δια  Βίου  Μάθησης,  Παιδείας  και

Υποστήριξης  της  Εκπαίδευσης,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  σε  κάθε

Περιφερειακή  Ενότητα,  εκτός  της  έδρας.  Στα  Τμήματα  αυτά  να

ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες των ανωτέρω αντίστοιχων

Τμημάτων  της  Διεύθυνσης  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  της

έδρας.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

κατανέμονται αναλυτικότερα στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα της έδρας
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και των Περιφερειακών ενοτήτων, ως εξής:

α.  Στο  Τμήμα  Διά  Βίου  Μάθησης,  Παιδείας  και  Υποστήριξης  της

Εκπαίδευσης  υπάγονται, ιδίως, οι εξής αρμοδιότητες:

1.  Η  διοικητική  υποστήριξη  των  περιφερειακών  υπηρεσιών  του

Υπουργείου Παιδείας,  Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως η

αντικατάσταση  των  κινητήρων  αυτοκινήτων  των  περιφερειακών

υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και

Θρησκευμάτων και η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής

oποιασδήποτε  κατηγορίας  τηλεφωνικών  συνδέσεων  για  τις  ανωτέρω

υπηρεσίες. 

2.  Η  λήψη  αποφάσεων  που  αφορούν  τη  λειτουργία  των  σχολικών

μονάδων και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθορίζει το

Υπουργείο  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  όπως  η

θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της

ανάπτυξης  των  γραμμάτων  και  των  τεχνών,  ο  διορισμός  και  η

αντικατάσταση  διοικητών  ιδρυμάτων  που  χορηγούν  υποτροφίες  στη

χωρική   αρμοδιότητα  της  Περιφέρειας,  η  έγκριση  της  αδελφοποίησης

σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής,  της συνεργασίας αυτών,

καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις,

η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη

χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και  η χορήγηση αδειών ίδρυσης

και  λειτουργίας  Ανώτερων  Σχολών  Δραματικής  Τέχνης,  Χορού  και

Κινηματογράφου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.  Η  υποστήριξη  των  συλλογικών  οργάνων  της  Περιφέρειας  στην

εκπόνηση,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  του

περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει

επενδύσεις,  προγράμματα  ή  επιμέρους  δράσεις  επαγγελματικής

κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής
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διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.

4. Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην έρευνα

της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων

επαγγελματικής κατάρτισης που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ινστιτούτα

Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.),  στα  Κέντρα  Επαγγελματικής

Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.)  και  γενικότερα  στις  σχολές  επαγγελματικής

κατάρτισης και τη σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Περιφέρειας.

5.  Η  διοικητική  υποστήριξη  της  λειτουργίας  και  διαχείρισης  των

δημοσίων  Ι.Ε.Κ.  που  υπάγονται  στη  Γενική  Γραμματεία  Διά  Βίου

Μάθησης,  στο  πλαίσιο  σχετικών  προγραμματικών  συμβάσεων  που

υπογράφονται από την Περιφέρεια κατά τις διατάξεις του νόμου και της

λειτουργίας και διαχείρισης των Κ.Ε.Κ. της περιφέρειας.

6.Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και  επικοινωνιών στις

λειτουργίες  και  τις  σχέσεις  της  Διεύθυνσης,  περιλαμβανομένης  της

μέριμνας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες και τους φορείς, τη

διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά μητρώα των άρθρων 9 και 17 του

Ν. 3879/2010 (Α  ́ 163).

7.  Η συγκρότηση σχολικών εφορειών,  που  λειτουργούν  στις  σχολικές

μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 

8.  Η  λειτουργία  πιστοποιημένων  Κ.Ε.Κ.  σύμφωνα  με  την  κείμενη

νομοθεσία.

β)  Στο  Τμήμα  Πολιτισμού  υπάγονται  αρμοδιότητες  ιδίως  για  τον

συντονισμό  δράσεων  των  πολιτιστικών  φορέων  της  περιφέρειας,  την

υλοποίηση  πολιτιστικών  προγραμμάτων  και  εκδηλώσεων  υπερτοπικής

σημασίας,  τη  θέσπιση  βραβείων,  χορηγιών  και  άλλων  μέσων  για  την

ενθάρρυνση  της  ανάπτυξης  των  γραμμάτων  και  των  τεχνών,  με

παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν

11



αντίστοιχους  σκοπούς,  την  κοινή  οργάνωση  με  τοπικούς  φορείς

πολιτιστικών  εκδηλώσεων  με  σκοπό  τη  διατήρηση  της  τοπικής

πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, καθώς και για

τη  σύσφιξη  σχέσεων  της  Περιφέρειας  με  τις  δευτεροβάθμιες  και

τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή

διεθνώς όλους τους αποδήμους.

γ)  Στο  Τμήμα  Αθλητισμού  υπάγονται  αρμοδιότητες  ιδίως  για  τον

συντονισμό δράσεων των αθλητικών φορέων καθώς και των αθλητικών

επιτροπών της  Περιφέρειας,  την  υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

και  εκδηλώσεων  υπερτοπικής  σημασίας,  την  κοινή  οργάνωση  με

τοπικούς  φορείς  αθλητικών  εκδηλώσεων  με  σκοπό  τη  διάδοση  του

αθλητικού  πνεύματος  και  ιδεώδους  στους  νέους,  καθώς  και  για  τη

σύσφιξη  σχέσεων  της  Περιφέρειας  με  τις  δευτεροβάθμιες  και

τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή

διεθνώς  όλους  τους  αποδήμους,  την  συμμετοχή  σε  προγράμματα

αθλητικών  φορέων  της  Περιφέρειας  και  των  Δήμων,  η  υλοποίηση

Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και

τη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  (Γ.Γ.Α.),  αθλητικούς  συλλόγους,

Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, την

άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (Ε.Α.Κ.), που

καθορίζονται  με  απόφαση  των  αρμόδιων  Υπουργών  της  Π.Ε.

αρμοδιότητάς τους, την εποπτεία αθλητικών σωματείων κ.α.

Στο άρθρο 38 «Προϊστάμενοι Διευθύνσεων» να προστεθεί παράγραφος

στη  «Γενική  Διεύθυνση  Ανάπτυξης»  :  «Στη  Διεύθυνση  Τουρισμού

προΐσταται  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ  όλων  των  κλάδων  και  εν

ελλείψει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων».
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Περαιτέρω,  στο  άρθρο  39  «Προϊστάμενοι  Τμημάτων»  να  προστεθεί

παράγραφος  με  τίτλο  «Διεύθυνση  Πολιτισμού,  Αθλητισμού  και

Παιδείας» :  «Στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήρικης

της  Εκπαίδευσης  προΐσταται  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΠΕ  όλων  των

κλάδων  και  εν  ελλείψει,  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΤΕ  όλων  των

κλάδων».

Στο Τμήμα Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων

των κλάδων και  εν  ελλείψει,  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΤΕ όλων των

κλάδων».

Στο Τμήμα Αθλητισμού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ όλων

των κλάδων και  εν  ελλείψει,  υπάλληλος  της  κατηγορίας  ΤΕ όλων των

κλάδων».

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει αντίστοιχα:

1. Να απαλειφθεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας το Τμήμα

Αθλητισμού και Πολιτισμού (άρθρο 26 παρ. 3δ του Ο.Ε.Υ.).

2. Να απαλειφθούν από τα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των

Διευθύνσεων  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  των

Περιφερειακών  Ενοτήτων  (άρθρο  27  παρ.  3β  του  Ο.Ε.Υ.)  οι

πολιτιστικές και αθλητικές αρμοδιότητες.

3. Να  απαλειφθεί  το  Τμήμα  Δια  Βίου  Μάθησης,  Παιδείας  και

Απασχόλησης από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών

Ενοτήτων (άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ.).

4. Τα  Τμήματα  Εμπορίου  και  Τουρισμού  των  Διευθύνσεων

Ανάπτυξης  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  θα  πρέπει  να

μετονομαστούν  σε  Τμήματα  Εμπορίου  και  Απασχόλησης  με  τις

κάτωθι αρμοδιότητες:

α)  Την  ίδρυση,  λειτουργία,  λύση  των  ανωνύμων  εταιρειών  και  λοιπά
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θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, τη διενέργεια ελέγχων και την

επιβολή  προστίμων  για  ανακριβείς  ή  παραπλανητικές  εκπτώσεις  ή

προσφορές  και  τη  συγκρότηση  της  οικείας  επιτροπής  επιβολής

προστίμων, τον έλεγχο τιμών,  την επάρκεια και  ομαλή λειτουργία της

αγοράς,  τον  έλεγχο  της  κανονικότητας  των  τιμών  παρεχόμενων

υπηρεσιών.

β)  Τη  συμμετοχή  και  την  υλοποίηση  προγραμμάτων,  δράσεων  και

πρωτοβουλιών  προώθησης  της  απασχόλησης  και  της  κοινωνικής

ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών

και  ευρωπαϊκών πολιτικών, την επιβολή της ποινής του προστίμου σε

εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής, την

κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων και την έγκριση

ή  απόρριψη  παραπόνων  οργανώσεων  εργαζομένων  κατά  διατάξεων

κανονισμών εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ)  Την  παράταση  με  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  του

εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους,

την εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Οικονομική

Επιτροπή  της  Περιφέρειας  για  την  ίδρυση  Εμπορευματικού  Κέντρου,

καθώς και την παράταση, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου,

του  εθνικού  ενιαίου  πλαισίου  λειτουργίας  των  καταστημάτων  κάθε

είδους.

Δ. Μέρος Πρώτο

 Τμήμα Α΄

 Στο κεφάλαιο Β΄

“Διάρθρωση οργανικών μονάδων”

  Αρμοδιότητες
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  Μέρος  Δεύτερο

  Προσωπικό

  Τμήμα Α΄

  Άρθρο 33

 Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

 Για  την  κάλυψη της  νομικής  προστασίας  της  Περιφέρειας  στις  κάθε

μορφής  υποθέσεις  της,  δικαστικές  ή  εξώδικες  και  για  την  νομική

καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και

συμβουλές,  παρίσταται  ανάγκη να  προστεθεί  και  μία  (1)  ακόμη θέση

δικηγόρου στην παράγραφο γ που προβλέπει έξι (6) θέσεις δικηγόρων με

πάγια έμμισθη εντολή. 

      

Ε. Τμήμα Α ΄

 Στο κεφάλαιο Β΄

“Διάρθρωση οργανικών μονάδων”

 Αρμοδιότητες

 Τμήμα Γ΄

  Άρθρο 38

 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος

και  Υποδομών  και  στην  παράγραφο  2  να  προστεθεί  για  τη  Δ/νση

Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  (έδρα)  να  προΐσταται

υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων.

         

Άρθρο 39
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Προϊστάμενοι Τμημάτων

   Στα Τμήματα Υδροοικονομίας (έδρα) και στα Τμήματα Περιβάλλοντος

και  Υδροοικονομίας  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  δηλαδή  στις

παραγράφους  7  και  8  να  προστεθεί  και  ο  κλάδος  των  ΠΕ

Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.

   

    ΣΤ. Στο Μέρος Δεύτερο

Προσωπικό

Τμήμα Γ΄

Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 71

Να αντικατασταθεί το άρθρο 71 ως εξής: «Στη Νομική Υπηρεσία

προΐσταται  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ  κλάδου  Διοικητικού  –

Οικονομικού με πτυχίο Νομικής».

Ζ. Μέρος  Πρώτο

 Τμήμα Α΄

 Κεφάλαιο Β΄

“Διάρθρωση οργανικών μονάδων”

 Αρμοδιότητες

 Άρθρο 11

 Διάρθρωση Αρμοδιοτήτων

 Δ/νση  Διοίκησης

 Στην παράγραφο 2α προβλέπεται ότι: “το τμήμα προσωπικού είναι
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αρμόδιο  ιδίως  για  όλα  τα  θέματα  που  άπτονται  της  υπηρεσιακής

κατάστασης  όλου  του  προσωπικού  της  Περιφέρειας  και  εκδίδει  τις

σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες απαιτείται γνώμη

συλλογικού οργάνου, καθώς και όλες τις ατομικές πράξεις που αφορούν

το προσωπικό της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας”.

Για λόγους ίσης κατανομής των αρμοδιοτήτων ή των υπηρεσιακών

βαρών μεταξύ των ομοιόβαθμων οργανικών μονάδων, να προβλεφθεί η

αρμοδιότητα  της  έκδοσης  των  σχετικών  πράξεων  μετά  από  γνώμη

συλλογικών οργάνων και στα τμήματα Προσωπικού - Μισθοδοσίας των

Διευθύνσεων  Διοικητικού  –  Οικονομικού   των  οικείων  Π.Ε  για  το

προσωπικό τους.

  Η. Κεφάλαιο Β΄

 Διάρθρωση οργανικών μονάδων – Αρμοδιότητες

 Άρθρο 36

     Απαιτείται  η αναθεώρηση του Ο.Ε.Υ με την επικαιροποίηση των

θέσεων (οργανικών, αορίστου χρόνου, προσωποπαγών) του προσωπικού

της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες

καθή  στιγμή  από  την  προηγούμενη  τροποποίηση  του  Ο.Ε.Υ  στις

30/12/2016,  έχουν  ήδη  επέλθει  αρκετές  μεταβολές  ανά  Π.Ε.  λόγω

αποχωρήσεων  προσωπικού,  μετατάξεων,  καταργήσεων  θέσεων,

κινητικότητας.

       Απαιτείται, επομένως, η πραγματική απεικόνιση των υφιστάμενων

θέσεων στις οργανικές μας μονάδες ανά κατηγορία – κλάδο – ειδικότητα

ως έχουν σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα:
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Προβάδισμα κατηγοριών – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Σύμφωνα με το αποφασιστικό της αρ. 2816/2017 απόφασης του

Γ΄Τμήματος  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  που  εκδίκασε  την  από

21/02/2011  αίτηση  της  ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ  (“Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας

Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Σχολών”),  επειδή  ο  ΟΕΥ της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου παρανόμως

προβλέπει  την  επιλογή  διαζευκτικών  υπαλλήλων  διαφορετικής

κατηγορίας  (ΠΕ  ή  ΤΕ)  ως  Προϊσταμένων  στις  οργανικές  μονάδες

(Διευθύνσεις  και  Τμήματα),  καθόσον  καταργεί  το  θεσπιζόμενο

προβάδισμα των κατηγοριών με το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα:

Ακυρώνεται το Π.Δ. 131/2010 κατά το μέρος του και στις διατάξεις του

που  αφορούν  στον  ορισμό  προϊσταμένων  στις  σχετικές  οργανικές

μονάδες  και  που  ορίζεται  ότι  επιλέγονται  διαζευκτικά  υπάλληλοι

διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία

ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ».

Από  τον  συνδυασμό  των  διατάξεων  του  άρθρου  97  του

Υπαλληλικού  Κώδικα  και  της  αριθμ.  2816/2017  απόφασης  του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  που  ακύρωσε  οργανικές  διατάξεις  του

φορέα μας κατά τα ανωτέρω, προκύπτει ότι απαιτείται προσαρμογή του

ΟΕΥ  προκειμένου  να  υπάρχει  εναρμόνιση  των  οικείων  οργανικών

διατάξεων  με  τα  κριθέντα  στην  ανωτέρω  δικαστική  απόφαση  του

Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να απαλειφθεί το διαζευκτικό «ή» και

να αντικατασταθεί με το «εν ελλείψει».
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