
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Ε.Υ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στην Γ. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος 
& Υποδομών – Αναγκαιότητα – Στόχοι. 

 

Α. Με το υπ’ αριθ. 263670/7257/30-8-2018 έγγραφό του, ο Προϊ/νος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων, τόνισε την αναγκαιότητα της αναβάθμισης και ανανέωσης του εξοπλισμού της 
φωτεινής σηματοδότησης και του οδοφωτισμού του οδικού δικτύου, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και φωτεινή σηματοδότησης της Π.Δ.Ε λόγω του μεγάλου 
οδικού δικτύου έκταση 580 χιλιομέτρων κατανεμημένων στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες 
όσο και της ευρείας γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει, αποτελείται από 11.000 ιστούς 
οδοφωτισμού και 220 κόμβους φωτεινής σηματοδότησης. 

Για τους λόγους αυτούς και επειδή έως σήμερα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε δεν 
υφίσταται  το Οργανόγραμμα Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, 
προτείνεται η δημιουργία αυτού του Τμήματος, το οποίο θα συμβάλλει στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων για την βελτίωση της ζωής του πολίτη. 

Το εν λόγω Τμήμα θα είναι αρμόδιο για : 

 Τον προγραμματισμό νέων έργων κάλυψης των αναγκών ηλεκτροφωτισμού και 
φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Δ.Ε. 

 Τη μελέτη και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών φωτεινής σηματοδότησης 
και ηλεκτροφωτισμού. 

 Τον ηλεκτροφωτισμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων 
 Την διεξαγωγή μετρήσεων του φόρτου κυκλοφορίας κόμβων του οδικού δικτύου 
 Την κατασκευή νέων έργων φωτεινής σηματοδότησης και  
 Την συνδρομή των λοιπών Τμημάτων της Δ/νσης στη μελέτη και την επίβλεψη 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

Στο Τμήμα, θα προΐσταται  υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών σύμφωνα και με το e – mail – σύμφωνη γνώμη του Προϊ/νου της ΓΔΑΠΠΥ. 

Από την δημιουργία του νέου Τμήματος, προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Π.Δ.Ε. Με την υπ’ αριθ. 279718/12725/2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού – 
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη του επιπλέον 
μισθολογικού κόστους για τη θέση ευθύνης, ύψους 870,00 ευρώ έτους 2018 και 
3.480,00 ευρώ έτους 2019, έχει εγγραφεί ικανό ποσό στον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε 



έτους 2018, καθώς επίσης θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στους 
προϋπολογισμούς των επομένων ετών. 

Β.  Με το υπ’ αριθ. οικ. 269480/1697/5-9-2018 έγγραφό της, η Προϊ/νη της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, κατόπιν της ανάληψης από την Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγρ/σμού έργων ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της ΕΥΔ, προτείνει την 
συγχώνευση του Τμήματος Τεκμηρίωσης (το οποίο υπολειτουργεί)  με το Γραφείο 
Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Το Γραφείο 
έχει αποδειχθεί σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης και για το λόγο αυτό 
το νέο Τμήμα που προκύπτει από την συγχώνευση θα ονομάζεται «Τμήμα Ενημέρωσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών» και θα έχει όλα τα 
αντικείμενα των συγχωνευόμενων Τμημάτων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό, 
ώστε ο Προϊ/νος του Τμήματος να έχει και την ευθύνη της Εξυπηρέτησης των 
Επενδυτών. 

Στο  εν λόγω Τμήμα, θα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και 
ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων σύμφωνα και με το e – mail – σύμφωνη γνώμη του 
Προϊ/νου της ΓΔΑΠΠΥ. 

Από την δημιουργία του νέου Τμήματος, δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. 

Ύστερα από τα ως άνω εκτεθέντα: 

                                                   

                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, ως εξής: 

 

                                                          Άρθρο 1  

Στο Κεφ. Β. του άρθρου 6, το εδάφιο 4 αναριθμείται 5  και  προστίθεται  εδάφιο 4  ως 
εξής: 

Β. Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων απαρτίζουν οι εξής οργανικές  μονάδες: 

1. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, 

2. Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών 

3. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, 

4.  Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης 

5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.  



                                                          Άρθρο 2  

 

Στο Κεφ. Γ του άρθρου 6, η παρ. 4 αναριθμείται 5 και  προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

Γ.6.4  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης είναι αρμόδιο ιδίως για:  

i. Τον προγραμματισμό νέων έργων κάλυψης των αναγκών ηλεκτροφωτισμού και 
φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. 

ii. Τη μελέτη και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών φωτεινής 
σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού. 

iii. Τον ηλεκτροφωτισμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων 
iv. Την διεξαγωγή μετρήσεων του φόρτου κυκλοφορίας κόμβων του οδικού 

δικτύου 
v. Την κατασκευή νέων έργων φωτεινής σηματοδότησης και  
vi. Την συνδρομή των λοιπών Τμημάτων της Δ/νσης στη μελέτη και την επίβλεψη 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

                                                

                                                      Άρθρο 3  

Στο άρθρο 41, μετά τον αριθ. 11, προστίθεται αριθ. 11α ως εξής: 

11α : Στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προΐσταται υπάλληλος  
κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ελλείψει ΤΕ Μηχανικών. 

 

                                                     Άρθρο 4  

 Στο άρθρο 4 Κεφ. Β΄ το εδ.4 αντικαθίσταται ως εξής: 

4. Τμήμα Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 

Το εδάφιο 5 του ίδιου άρθρου διαγράφεται και το εδάφιο 6, αναριθμείται 5. 

 

                                                Άρθρο 5  

Στο άρθρο 4 Κεφ. Γ΄ , η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

Γ.4: Το Τμήμα Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
είναι αρμόδιο ιδίως για: 

i. τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια, 
 



 ii. την εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας, 
 
 iii. τη λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της 
οικονομίας, 
 
 iv. την παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων 
επενδύσεων σε βάση δεδομένων του αρμόδιου κρατικού φορέα, 
 
 v. την υποστήριξη δράσεων για την ενημέρωση των επενδυτών καθώς και τη δομή 
ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, 
 
 vi. την παρακολούθηση και την επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που 
αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών, 
 
 vii. τη γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο 
ζητείται η παροχή γνώμης. 
 
 
 viii. την παραλαβή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των 
επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
 
 ix. τη διενέργεια προέλεγχου πληρότητας του φακέλου, τη χορήγηση προθεσμίας για την 
τυχόν συμπλήρωση αυτού και τη χορήγηση αποδεικτικού παραλαβής με το σχετικό 
αριθμό πρωτοκόλλου, 
 
 x. την παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια 
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, 
 
 xi. την ενημέρωση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του 
φακέλου, 
 
 xii. την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής του 
επενδυτικού νόμου σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων 
υπηρεσιών, 
 
 xiii. την ενημερωτική υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τις 
διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, 
 
 xiv. την ενημερωτική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στα πρώτα βήματά τους. 
 
 
H παρ. 5 του άρθρου 4 καταργείται και η παρ. 6 του ίδιου άρθρου αναριθμείται 5. 
 
 
                                                 Άρθρο 6  
 
 
  Στο  άρθρο 41, ο αριθμός 4 αντικαθίσταται ως εξής: 



 
Στο Τμήμα  Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών, 
προΐσταται υπάλληλος  ΠΕ   όλων των κλάδων και ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων. 

 

                                  

                                                Άρθρο 7  

 

Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού της Π.Δ.Ε  αρχίζει από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                         Πάτρα 14/9/2018 

                                                       Ο Προϊ/νος της Δ/νσης  

 

                                                    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 


