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ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Έχοντες υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα σε εφαρμοστικές αποφάσεις και εγκυκλίους για την 

τοποθέτηση προσωπικού και προϊσταμένων στις Περιφέρειες από το έτος 2011 έως σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/Α/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε 
συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.62/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την 
εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας των οργάνων διοίκησης για την τοποθέτηση αναπληρωτή 
προϊσταμένου σε οργανική μονάδα επιπέδου γενικής διεύθυνσης. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 ΦΕΚ 143/Α/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης  και 

εποπτείας… Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του Ν.4369/2016 ΦΕΚ 33/Α/2016 «Εθνικό Μητρώο … και άλλες διατάξεις» όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 ΦΕΚ 184/Α/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση … και άλλες διατάξεις» 

6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΔ 131/2010 

ΦΕΚ 224/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και δημοσιευτήκαν στο ΦΕΚ 3833/Β/2021.  

7. Την αριθμ.1840/27-12-2021/ΑΔΑ:6ΚΩΘ46ΜΤΛ6-2Ξ9/ΩΘΙΓ7Λ1-ΤΓΝ προκήρυξη πλήρωσης 

θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ Ν.3528/2007 όπως ισχύει. 

8. Την αριθμ.308/2020 ΑΔΑ:6ΟΛΤ7Λ1-ΩΡΞ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  «Κανονισμός 

Λειτουργίας του Πληροφοριακού  Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

9. Την αριθμ.277534/2022  & 281878/11-8-2022/ΑΔΑ ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ απόφαση «Τοποθέτηση, 

μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Ενσωμάτωση υπηρεσιακών μεταβολών μόνιμου,  

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 

Τρίπολη  28  Δεκεμβρίου  2022 

 

Αριθ. Πρωτ.: 454712 

 

Ταχ. Δ/νση Ναυπλίου 57 

Ταχ. Κώδικας Τ.Κ. 22132 Τρίπολη 

Πληροφορίες Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Τηλέφωνο 2713611602 

E-mail  poulopoulou@arcadia.gr  

mailto:gdel@ppel.gov.gr
mailto:poulopoulou@arcadia.gr
ΑΔΑ: 9ΗΠΦ7Λ1-ΖΙΡ



 
Ταχυδρομική Διεύθυνση Ναυπλίου 57 ΤΚ 22132 Τρίπολη 

Στοιχεία Επικοινωνίας  email: gdel@ppel.gov.gr , τηλέφωνο:2713611602 
 

 

ΙΔΑΧ  και αποσπασμένου προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 3833/Β/2021» 

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2022 και για τα επόμενα 
έτη.  

 

και συνεκτιμώντας ότι,  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 συστάθηκε μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και με το Π.Δ 131/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Πελοποννήσου»  
συστάθηκαν στην Περιφέρεια έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις, ως εξής: 
1. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών. 
2. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. 
3. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
4. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης. 
5. Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
6. Γενική Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 
 

Σύμφωνα με τις διαλαμβανόμενα στην αριθμ.74614/ΕΓΚ.53/28-12-10 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

«Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων στις αιρετές Περιφέρειες»  στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης παρέμειναν κενές  μέχρι την 

πλήρωση τους με επιλογή από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής του Ν. 3839/2010 (Α' 51). Στην τελευταία 

παράγραφο της εγκυκλίου αναφέρεται κατά λέξη «Η ανωτέρω διαδικασία θα ισχύσει μεταβατικά και 

η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τη διαδικασία συγκρότησης των νέων Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων, προκειμένου πολύ πριν τη λήξη του 2011 να έχουν συγκροτηθεί τα νέα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια με την εκπροσώπηση του συνόλου του προσωπικού που θα περιέλθει στις Περιφέρειες 

μέχρι και την 1η-7-2011, προκειμένου η επιλογή προϊσταμένων να γίνει άμεσα από τα νέα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010». 

 

Από το έτος 2017 έως σήμερα τοποθετήθηκαν οι κάτωθι αναπληρωτές προϊστάμενοι Γενικών 

Διευθύνσεων:  

- Το έτος 2017 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  25 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016  ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίστηκε αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών 

της Περιφέρειας και για την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας με απόφαση Περιφερειάρχη 

τοποθετήθηκε αναπληρωτής προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ο Αγγελόπουλος Θεόδωρος κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού με βαθμό Α. Ο ανωτέρω από τον Σεπτέμβριο έτους  2018 για υπηρεσιακούς λόγους 

μετακινήθηκε και τοποθετήθηκε ως αναπληρωτής στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης από όπου 

και συνταξιοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο 2022. Έκτοτε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη παραμένει 

κενή. 

- Τον Σεπτέμβριο έτους 2018 στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας τοποθετήθηκε ως 

αναπληρώτρια προϊσταμένη η Πουλοπούλου Αγγελική κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού και ορίστηκε αρμόδια για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών της 

Περιφέρειας. Η τοποθέτηση εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. 
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- Τον Οκτώβριο έτους 2018 με απόφαση Περιφερειάρχη τοποθετήθηκε ως αναπληρωτής 

προϊστάμενος στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ο 

Διαμαντόπουλος Βασίλειος του κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Ιατρών Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ για 

τον αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας (πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, συντονισμός επιτελικής δομή 

κοινωνικής ένταξης και κέντρων κοινότητας στην Περιφέρεια και στους Δήμους, παρακολούθηση 

και διαχείριση προγράμματος ΤΕΒΑ κλπ) . Η τοποθέτηση εξακολουθεί να υφίσταται 

 

Τον Δεκέμβριο έτους 2021 για πρώτη φορά μετά την 11ετή λειτουργία των Περιφερειών  το Υπουργείο 

Εσωτερικών με την αριθμ.1840/27-12-2021/ΑΔΑ:6ΚΩΘ46ΜΤΛ6-2Ξ9/ΩΘΙΓ7Λ1-ΤΓΝ πράξη προκήρυξε , 

την πλήρωση των έξι  (6) θέσεων ευθύνης προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ Ν.3528/2007. 

Μέχρι σήμερα - Δεκέμβριος 2022 - δεν έχει ολοκληρωθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων η σχετική διαδικασία κρίσης και επιλογής των υποψηφίων ώστε να τοποθετηθούν 

Γενικοί Διευθυντές σε κάθε Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Οι συνεχείς καθυστερήσεις στην επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων λειτουργούν 

ανασταλτικά στον συντονισμό και παρακολούθηση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων που 

υπάγονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας ενώ από τη  μέχρι τώρα εμπειρία συγκριτικά 

στις Γενικές Διευθύνσεις όπου έχει τοποθετηθεί έστω και με το καθεστώς αναπλήρωσης 

προϊστάμενος  ενσωματώνονται  ταχύτερα θεσμικές και λειτουργικές μεταβολές και αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικότερα οι δυσλειτουργίες. 

 

Στην παρούσα φάση, τόσο το εύρος αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας ως έχει διαμορφωθεί από τις  

συνεχείς μεταβολές του θεσμικού πλαισίου ανά τομέα αρμοδιότητας, όσο και ο συντονισμός και  η 

παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και 

εκθέσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με την λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών 

επιβάλλουν την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης αναπληρωτών προϊσταμένων και  στις λοιπές τέσσερις 

(4) κενές θέσεις των Γενικών Διευθύνσεων  α) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Περιβάλλοντος και Υποδομών β)Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής γ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και δ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται έργα και δράσεις: 

- Το   Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-

2025 όπου η Περιφέρεια έχει αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργεί και ως δικαιούχος για έργα 

και δράσεις ύψους 160 εκατομμύριών  ευρώ.  

- Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης των οποίων η Περιφέρεια κατέστη δικαιούχος και φορέας 

υλοποίησης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ  

- Τα έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης των οποίων η Περιφέρειας κατέστη δικαιούχος και 

φορέας υλοποίησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ 

- Η παρακολούθηση και ο συντονισμός για τη διασφάλιση ενιαίας πολιτικής και η ανάπτυξη  

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων στους  

τομείς ανάπτυξης και εμπορίου και απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. 

- Ο συντονισμός και παρακολούθηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2021-2025) 
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- Ο συντονισμός και η παρακολούθηση θεμάτων μεταφορών και επικοινωνιών για την  εφαρμογή 

εκθέσεων ελέγχου  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων για θέματα 

αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας η ενιαία και ομοιόμορφη άσκηση ελέγχων σε 

πρατήρια καυσίμων και ΚΤΕΟ. 

- κλπ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 «Αναπλήρωση προϊσταμένων» του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 

26/Α/2007 προβλέπονται τα ακόλουθα 1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών 

μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται 

σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει 

περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο 

μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων 

οργανικών μονάδων. 2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο 

αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια 

οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να 

προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με 

τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από 

τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής. 3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση 

όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον 

προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου. 4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής 

μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη 

της αναπλήρωσης.  

 

Σύμφωνα με την αριθμ.62/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 1 του άρθρου 

87 του Ν. 3528/2007, ερμηνευμένων σε συνδυασμό, συνάγεται ότι, σε περίπτωση κένωσης θέσης 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας, ενεργοποιείται εκ του νόμου (ex legem) η διαδικασία της 

αναπλήρωσης στα καθήκοντα της κενωθείσης θέσης. Πέραν όμως της διαδικασίας αυτής, το αρμόδιο 

όργανο έχει την ευχέρεια να τοποθετήσει αναπληρωτή προϊστάμενο στην κενωθείσα θέση. Στην 

πρώτη διαδικασία (αναπλήρωση καθηκόντων) τα καθήκοντα της κενωθείσης θέσης ανατίθενται σε 

εκείνον τον προϊστάμενο της υποκείμενης οργανικής μονάδας ο οποίος έχει το μεγαλύτερο βαθμό, 

σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, σ' εκείνο ο οποίος διαθέτει τον περισσότερο χρόνο ως προϊστάμενος. 

Στη δεύτερη διαδικασία (τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταμένου) το αποφασίζον όργανο 

δεσμεύεται μόνο από το προβάδισμα των βαθμών, ενώ, ο νομοθέτης σιωπά για την περίπτωση 

ισόβαθμων προϊσταμένων υποκείμενων οργανικών μονάδων, σιωπή η οποία ερμηνεύεται υπέρ του 

εύρους της διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου.  

 

Στις διατάξεις των άρθρων 4,12,18,23 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ΦΕΚ 3833/Β/2021 περιλαμβάνονται αντίστοιχα οι αρμοδιότητες και οι υποκείμενες 

οργανικές μονάδες  επιτελικού και εκτελεστικού χαρακτήρα των  Γενικών Διευθύνσεων α) 
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού β) Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας, γ) Ανάπτυξης και δ) 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ενώ στις διατάξεις του άρθρου 38 και 41 του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνονται οι κατηγορίες και κλάδοι προϊστάμενων 

των Γενικών Διευθύνσεων και η τήρηση του προβαδίσματος αντίστοιχα.  

 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις  προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης  ως 

υφίστανται από το έτος 2011 και μετά την έκδοση της  αριθμ.277534/2022  & 281878/11-8-2022 / 

ΑΔΑ ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ απόφασης ως ισχύει,  στην παρούσα φάση  τηρουμένου του προβαδίσματος του 

βαθμού προκειμένου να τοποθετηθούν αναπληρωτές προϊστάμενοι στις κενές Γενικές Διευθύνσεις  

βάσει και της διακριτικής ευχέρειας του οργάνου διοίκησης από τα δεδομένα προκύπτει ότι:  

 

Α. Μεταξύ των ισόβαθμων προϊσταμένων  των  οργανικών  μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης 

υποκείμενων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ο αναπληρωτής 

προϊστάμενος Τεχνικών Έργων έδρας Μουταφίδης Γεώργιος με βαθμό Α΄κατηγορίας/κλάδου/ 

ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών /Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθιά γνώση του αντικειμένου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ασκεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα συντονισμού της Διεύθυνσης από 

το έτος 2019, που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των έργων όλης της 

Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που 

εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, 

παρουσίασε την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, με σπάνια ποιότητα υπηρεσιακής 

δραστηριότητας, με την επίδειξη σεβασμού και εκτίμησης στο προσωπικό και σε συναλλασσόμενους 

διοικούμενους. Επιδεικνύοντας δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων, συνεργάζεται 

με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο των ευρύτερων συντονιστικών του αρμοδιοτήτων, παρέχει 

οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την 

εκτέλεση της αποστολής τους.  

 

Β. Μεταξύ των ισόβαθμων προϊσταμένων των  οργανικών  μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης 

υποκείμενων της Γενικής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ο αναπληρωτής 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας έδρας Μητρόπουλος Δημήτριος με βαθμό Α 

κατηγορίας/κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων ασκεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα 

συντονισμού της Διεύθυνσης από το έτος 2018, που ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και 

πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 

αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη 

μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα 

της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο των ως άνω 

καθηκόντων, παρουσίασε την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, με σπάνια ποιότητα 

υπηρεσιακής δραστηριότητας, με την επίδειξη σεβασμού και εκτίμησης στο προσωπικό και σε 

συναλλασσόμενους διοικούμενους. Επιδεικνύοντας δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, μεταξύ 

άλλων, επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων και φροντίζει για 

την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών  στα θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για 

την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους. Επίσης λειτουργεί 
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συντονιστικά και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν 

αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

 

Γ. Μεταξύ των ισόβαθμων προϊσταμένων των  οργανικών  μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης 

υποκείμενων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης   ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ 

Αρκαδίας Παναγιωτούρος Ιωάννης με βαθμό Α’ κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΤΕ 

Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από το έτος 2011 καταρχήν ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια  άσκησε εν τις 

πράγμασι καθήκοντα συντονισμού  βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, στην εφαρμογή 

της κείμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας στο 

σύνολο της και στην υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων του αρμόδιου Υπουργείου σε θέματα 

βιομηχανικής πολιτικής, και παρείχε οδηγίες για την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας στις  

συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή 

οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας. Εν συνεχεία  και ως προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας λόγω της γνώσης του αντικειμένου και των διοικητικών 

ικανοτήτων συντονισμού ανέλαβε από το  την οργάνωση των εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων σε 

περιφερειακό επίπεδο. Το έτος  2021 ειδικά μετά την τροποποίηση του Οργανισμού (Αύγουστος 

2021) που καταργήθηκε η επιτελική υπηρεσία εμπορίου και απασχόλησης έδρας υποστήριζε την  

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Από τον Φεβρουάριο 2022 μετά την συνταξιοδότηση του αναπληρωτή 

προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης παρακολουθεί και συντονίζει σε περιφερειακό 

επίπεδο, την οργάνωση και εφαρμογή των δραστηριοτήτων εμπορίου και απασχόλησης που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων στα θέματα ανάπτυξης. 

 

Δ. Μεταξύ των ισόβαθμων προϊσταμένων των  οργανικών  μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης 

υποκείμενων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  ο αναπληρωτής 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας Μισθός Παναγιώτης  με 

βαθμό Α’ κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών από το έτος 

2015 ελλείψει επιτελικής οργανικής μονάδας ασκεί το συντονισμό και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας των θεμάτων των οργανικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων που υπάγονται της 

Γενική Διεύθυνση, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους. Όλο το αναφερόμενο διάστημα είναι σε 

συνεχή συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς μεταφορών και επικοινωνιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τοποθετούμε  ως αναπληρωτές προϊσταμένους στις τέσσερεις (4) κενές θέσεις ευθύνης Γενικών 

Διευθύνσεων  Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας τους κάτωθι : 

1. Μουταφίδη Γεώργιο ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αναπληρωτή 

προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έδρας ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών. Για την 

τοποθέτηση  
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2. Μητρόπουλο Δημήτριο ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας έδρας ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

3. Παναγιωτούρο Ιωάννη ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αναπληρωτή προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας ως αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης  

4. Μισθό Παναγιώτη ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, αναπληρωτή προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας ως αναπληρωτή προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 
Ως προς τις  Γενικές  Διευθύνσεις α) Εσωτερικής Λειτουργίας και β) Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ισχύει η τοποθέτηση ως αναπληρωτών προϊσταμένων των α) Πουλοπούλου Αγγελικής και 
β) Διαμαντόπουλου Βασιλείου αντίστοιχα ως τοποθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις και 
εξακολουθούν να ισχύουν με την αριθμ.277534/2022  & 281878/11-8-2022/ΑΔΑ ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ 
απόφαση Περιφερειάρχη. 
 
Β. Για την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας που προΐστανται, οι οικείοι αναπληρωτές 

προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων έχουν την αρμοδιότητα του άρθρου 245 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 

87/Α/2010 ως ισχύει. 

 

Γ. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Προσωπικού και Μισθοδοσίας των Διευθύνσεων Διοίκησης, 

Οικονομικού και Διοικητικού Οικονομικού των οικείων περιφερειακών ενοτήτων παρακαλούνται για 

τις ενέργειες που απαιτούνται από την εφαρμογή της παρούσας (επίδοση απόφασης με απόδειξη σε 

όλους τους αναφερομένους, ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, κατανομή 

θέσεων, καταχώρηση της απόφασης στο ατομικό μητρώο των αναφερομένων, χορήγηση επιδόματος 

θέσης ευθύνης κλπ προβλεπόμενα ). 

 

Δ. Το Help Desk Σ.Η.Δ.Ε ΙΡΙΔΑ όπου κοινοποιείται η παρούσα θα φροντίσει για την απόδοση ρόλων 

και προφίλ στους αναφερομένους ανά οργανική μονάδα επιπροσθέτως με αυτόν  που τους έχει 

αποδοθεί μέχρι σήμερα ως αναπληρωτές προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων. 

 

Ε. Η παρούσα ισχύει από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μέχρι την επιλογή προϊσταμένων βάσει 

της αριθμ.1840/27-12-2021/ΑΔΑ:6ΚΩΘ46ΜΤΛ6-2Ξ9/ΩΘΙΓ7Λ1-ΤΓΝ προκήρυξης για  την πλήρωση των 

έξι  (6) θέσεων ευθύνης προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ Ν.3528/2007.  

 

ΣΤ. Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στο www.ppel.gov.gr.  

 

Ζ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 

2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών  

3. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 

4. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  

5. Γραφεία Εντεταλμένων Συμβούλων  

6. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

7. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 

8. Οριζόμενους προϊσταμένους κεντρικών υπηρεσιών και περιφερειακών υπηρεσιών με την 

παράκληση να ενημερώσουν  το προσωπικό αρμοδιότητας τους  

9. Help desk Σ.Η.Δ.Ε ΙΡΙΔΑ – irida@ppel.gov.gr   

10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr  

 

Διακίνηση και Διανομή μέσω Σ.Η.Δ.Ε - ΙΡΙΔΑ 
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