
17 
 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 
ΑΡΜΟ�ΙΟΣΗΣΔ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ�ΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΡΜΟ�ΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΑΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 
 

Άξζξν 9 
Γξα�εία Πεξη�εξεηάξρ�, Αλ�ηπεξη�εξεηαξρώλ θαη Δθ�ειε��ηθνύ Γξακκα�έα 

1. Στο Γραφείο του Περ�φερε�άρχθ (ΚΩΔ. Α0.0.1) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ του Ρερ�φερε�άρχθ �ατά τθν άς�θςθ των ε�άςτοτε 
προβλεπόμενων από το νόμο αρμοδ�οτιτων του �α� δ�ο��θτ��ι - τεχν��ι υποςτιρ�ξθ �ατά 
τθν ε�τζλεςθ των �ακθ�όντων του.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

A0.0.1.0-A1 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία του Γραφείου  

A0.0.1.0-A2 Δ�αχείρ�ςθ αλλθλογραφίασ (ς�νταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ 
αλλθλογραφίασ �α� αποφάςεων) 

A0.0.1.0-A3 Τιρθςθ πρωτο�όλλου 

A0.0.1.0-A4 Τιρθςθ αρχείου 

A0.0.1.0-A5 Συγ�ζντρωςθ των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθν ενθμζρωςθ του Ρερ�φερε�άρχθ 

A0.0.1.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νωνίασ με τ�σ Υπθρεςίεσ �α� το �ο�νό  

A0.0.1.0-A7 Τιρθςθ αρχείου δ�ευκ�νςεων φορζων �α� αρχείου εορτολογίου 

A0.0.1.0-A8 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν του Γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� 
δ�α�ίνθςθ) 

A0.0.1.0-A9 Επ�μζλε�α των δ�αδ��ας��ν μετα�ίνθςθσ του Ρερ�φερε�άρχθ �α� των �ατά 
περίπτωςθ ε�προς�πων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο εςωτερ��ό ι εξωτερ��ό, ς�μφωνα με τθν 
�είμενθ νομοκεςία 

2. Στα Γραφεία των Χωρ���ν Αντ�περ�φερε�αρχ�ν (ΚΩΔ. A0.0.2) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ των Χωρ���ν Αντ�περ�φερε�αρχ�ν �ατά τθν άς�θςθ των 
ε�άςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο �α� �άκε άλλθ ε�δ��ι δ�άταξθ ι �ανον�ςτ��ι πράξθ, 
αρμοδ�οτιτων τουσ �α� δ�ο��θτ��ι - τεχν��ι υποςτιρ�ξι τουσ �ατά τθν ε�τζλεςθ των 
�ακθ�όντων τουσ.  

Αρμοδ�ότθτεσ  

A0.0.2.0-A1 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία του Γραφείου  

A0.0.2.0-A2 Δ�αχείρ�ςθ αλλθλογραφίασ (ς�νταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ 
αλλθλογραφίασ �α� αποφάςεων) 

A0.0.2.0-A3 Τιρθςθ πρωτο�όλλου 
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A0.0.2.0-A4 Τιρθςθ αρχείου 

A0.0.2.0-A5 Συγ�ζντρωςθ των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθν ενθμζρωςθ του 
Αντ�περ�φερε�άρχθ 

A0.0.2.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νωνίασ με τ�σ Υπθρεςίεσ �α� το �ο�νό 

A0.0.2.0-A7 Ρροετο�μαςία �α� γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ ςυς�ζψεων �α� δ�αβουλε�ςεων ςε 
επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

A0.0.2.0-A8 Τιρθςθ αρχείου δ�ευκ�νςεων φορζων �α� αρχείου εορτολογίου 

A0.0.2.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν του Γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� 
δ�α�ίνθςθ) 

A0.0.2.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ δθμοςίων ςχζςεων των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν ςε επίπεδο 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων 
Σχζςεων τθσ ζδρασ 

A0.0.2.0-A11 Ενθμζρωςθ γ�α τα δθμος�ε�ματα του τοπ��ο� Τ�που 

A0.0.2.0-A12 Ρλθροφόρθςθ των Μζςων Ενθμζρωςθσ που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθν 
Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων 
Σχζςεων τθσ ζδρασ 

A0.0.2.0-A13 Δθμος�ογραφ��ι �άλυψθ γεγονότων τοπ��ο� ενδ�αφζροντοσ �α� ζ�δοςθ 
δελτίων τ�που �α� ανα�ο�ν�ςεων γ�α τθν ενθμζρωςθ τθσ �ο�νισ γν�μθσ, ςε ςυνεργαςία με 
το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ 

A0.0.2.0-A14 Τζλεςθ ε�δθλ�ςεων που αφορο�ν ςε εκν��ζσ εορτζσ πανελλιν�ασ �α� τοπ��ισ 
ςθμαςίασ �α� �ατάρτ�ςθ του ςχετ��ο� προγράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ 
Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ 

A0.0.2.0-A15 Επ�μζλε�α των δ�αδ��ας��ν μετα�ίνθςθσ των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν �α� των 
�ατά περίπτωςθ ε�προς�πων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο εςωτερ��ό ι εξωτερ��ό, ς�μφωνα με 
τθν �είμενθ νομοκεςία �α� ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ρερ�φερε�άρχθ. 

3. Στα Γραφεία των �εματ���ν Αντ�περ�φερε�αρχ�ν (ΚΩΔ. A0.0.3) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ των �εματ���ν Αντ�περ�φερε�αρχ�ν �ατά τθν άς�θςθ 
των ε�άςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο �α� �άκε άλλθ ε�δ��ι δ�άταξθ ι �ανον�ςτ��ι 
πράξθ, αρμοδ�οτιτων τουσ �α� δ�ο��θτ��ι - τεχν��ι υποςτιρ�ξθ �ατά τθν ε�τζλεςθ των 
�ακθ�όντων τουσ.  

Αρμοδ�ότθτεσ  

Α0.0.3.0-A1 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία του Γραφείου  

Α0.0.3.0-A2 Δ�αχείρ�ςθ αλλθλογραφίασ (ς�νταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ 
αλλθλογραφίασ �α� αποφάςεων) 

Α0.0.3.0-A3 Τιρθςθ πρωτο�όλλου 

Α0.0.3.0-A4 Τιρθςθ αρχείου 

Α0.0.3.0-A5 Συγ�ζντρωςθ των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθν ενθμζρωςθ του 
Αντ�περ�φερε�άρχθ 



19 
 

Α0.0.3.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νωνίασ με τ�σ Υπθρεςίεσ �α� το �ο�νό 

Α0.0.3.0-A7 Ρροετο�μαςία �α� γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ ςυς�ζψεων �α� δ�αβουλε�ςεων ςε 
επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α0.0.3.0-A8 Τιρθςθ αρχείου δ�ευκ�νςεων φορζων �α� αρχείου εορτολογίου 

Α0.0.3.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν του Γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� 
δ�α�ίνθςθ) 

Α0.0.3.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ δθμοςίων ςχζςεων των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν, ςε ςυνεργαςία με το 
Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ 

Α0.0.3.0-A11 Ενθμζρωςθ γ�α τα δθμος�ε�ματα του τοπ��ο� Τ�που 

Α0.0.3.0-A12 Ρλθροφόρθςθ των Μζςων Ενθμζρωςθσ που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθν 
Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων 
Σχζςεων τθσ ζδρασ 

Α0.0.3.0-A13 Δθμος�ογραφ��ι �άλυψθ γεγονότων κεματ��ο� ενδ�αφζροντοσ �α� ζ�δοςθ 
δελτίων τ�που �α� ανα�ο�ν�ςεων γ�α τθν ενθμζρωςθ τθσ �ο�νισ γν�μθσ, ςε ςυνεργαςία με 
το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ 

Α0.0.3.0-A14 Επ�μζλε�α των δ�αδ��ας��ν μετα�ίνθςθσ των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν �α� των 
�ατά περίπτωςθ ε�προς�πων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο εςωτερ��ό ι εξωτερ��ό, ς�μφωνα με 
τθν �είμενθ νομοκεςία �α� ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ρερ�φερε�άρχθ. 

4. Στο Γραφείο του Ε�τελεςτ��ο� Γραμματζα (ΚΩΔ. Α0.0.4) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ του Ε�τελεςτ��ο� Γραμματζα �ατά τθν άς�θςθ των 
ε�άςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο �α� �άκε άλλθ ε�δ��ι δ�άταξθ ι �ανον�ςτ��ι πράξθ, 
αρμοδ�οτιτων του �α� δ�ο��θτ��ι - τεχν��ι υποςτιρ�ξθ �ατά τθν ε�τζλεςθ των �ακθ�όντων 
του.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.0.4.0-A1 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία του Γραφείου  

Α0.0.4.0-A2 Δ�αχείρ�ςθ αλλθλογραφίασ (ς�νταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ 
αλλθλογραφίασ �α� αποφάςεων) 

Α0.0.4.0-A3 Τιρθςθ πρωτο�όλλου 

Α0.0.4.0-A4 Τιρθςθ αρχείου 

Α0.0.4.0-A5 Συγ�ζντρωςθ των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθν ενθμζρωςθ του Ε�τελεςτ��ο� 
Γραμματζα  

Α0.0.4.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νωνίασ με τ�σ Υπθρεςίεσ �α� το �ο�νό  

Α0.0.4.0-A7 Τιρθςθ αρχείου δ�ευκ�νςεων φορζων �α� αρχείου εορτολογίου 

Α0.0.4.0-A8 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν του Γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� 
δ�α�ίνθςθ). 
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Άξζξν 10 
Γξα�είν Πεξη�εξεηαθνύ �κπαξα��ά�� �ν� Πνιί�� θαη ��ο Δπηρείξ���ο 

1. Στο Γραφείο Περ�φερε�α�ο� υμπαραςτάτθ του Πολίτθ �α� τθσ Επ�χείρθςθσ (ΚΩΔ. 
Α0.0.5) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ του Ρερ�φερε�α�ο� Συμπαραςτάτθ του 
Ρολίτθ �α� τθσ Επ�χείρθςθσ ςτθν ενάς�θςθ των αρμοδ�οτιτων του. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.0.5.0-A1 Οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του πρωτο�όλλου, �ακ�σ �α� του φυς��ο� 
�α� θλε�τρον��ο� αρχείου του Γραφείου 

Α0.0.5.0-A2 Δ�ε�περαίωςθ �α� δ�α�ίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ του Γραφείου, ψθφ�οποίθςθ 
�α� αρχε�οκζτθςθ 

Α0.0.5.0-A3 Δ�ε�περαίωςθ λο�π�ν κεμάτων οργάνωςθσ �α� λε�τουργίασ του Γραφείου 

Α0.0.5.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν του Ρερ�φερε�α�ο� Συμπαραςτάτθ 
του Ρολίτθ �α� τθσ Επ�χείρθςθσ. 

 

Άξζξν 11 
Α��ν�ειέο Γξα�είν Τπεύζ�λν� Πξν��α�ίαο Πξν�ωπηθώλ �εδνκέλωλ 

1. Συςτινετα� Αυτοτελζσ Γραφείο Τπε�κυνου Προςταςίασ Προςωπ���ν Δεδομζνων (Data 
Protection Officer - DPO) (ΚΩΔ. Α0.0.6), υπαγόμενο απευκείασ ςτον Ρερ�φερε�άρχθ, 
ς�μφωνα με τον Κανον�ςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ�ο� Κο�νοβουλίου �α� του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απρ�λίου του 2016 (Γεν��όσ Κανον�ςμόσ γ�α τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων, EL L119, ςτο εξισ «Γ.Κ.Ρ.Δ.»). 

2. Το Γραφείο ζχε� τον εξισ λε�τουργ��ό ς�οπό: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�ο��θτ��ι �α� τεχν��ι υποςτιρ�ξθ του ζργου του Υπε�κυνου 
Ρροςταςίασ Ρροςωπ���ν Δεδομζνων (DPO), ςτθν αποτελεςματ��ι ενάς�θςθ των 
αρμοδ�οτιτων του. 

Ο Υπε�κυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπ���ν Δεδομζνων (DPO) εποπτε�ε� όλεσ τ�σ πράξε�σ 
επεξεργαςίασ προςωπ���ν δεδομζνων �α� δ�αςφαλίηε� τθν προςταςία προςωπ���ν 
δεδομζνων εντόσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ. Ζχε�, �δίωσ, τ�σ εξισ αρμοδ�ότθτεσ, ο� οποίεσ ας�ο�ντα� 
μζςω του Γραφείου: 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.0.6.0-A1 Ενθμζρωςθ �α� παροχι ςυμβουλευτ���ν υπθρες��ν ςτον, �ατά τθν ζννο�α των 
περ�πτ�ςεων 7 �α� 8 του άρκρου 4 του Γ.Κ.Ρ.Δ., υπε�κυνο επεξεργαςίασ ι ςτον ε�τελο�ντα 
τθν επεξεργαςία, αντίςτο�χα �α� ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ μονάδασ που ε�τελο�ν τθν 
επεξεργαςία γ�α τ�σ υποχρε�ςε�σ που απορρζουν από τον Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� από άλλεσ δ�ατάξε�σ 
τθσ εκν��ισ ι τθσ ενως�α�ισ νομοκεςίασ ςχετ��ά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπ��ο� 
χαρα�τιρα. 

Α0.0.6.0-A2 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� με άλλεσ δ�ατάξε�σ τθσ 
εκν��ισ ι τθσ ενως�α�ισ νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπ��ο� χαρα�τιρα 
�α� με τ�σ πολ�τ��ζσ του υπευκ�νου επεξεργαςίασ ι του ε�τελο�ντοσ τθν επεξεργαςία ςε 
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ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπ��ο� χαρα�τιρα, ςυμπερ�λαμβανομζνων 
τθσ ανάκεςθσ αρμοδ�οτιτων, τθσ ευα�ςκθτοποίθςθσ τθσ �ατάρτ�ςθσ των υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςτ�σ πράξε�σ επεξεργαςίασ �α� τθσ δ�ενζργε�ασ των ςχετ���ν ελζγχων. 

Α0.0.6.0-A3 Ραροχι ςυμβουλ�ν, όταν ηθτείτα� γ�α τθν ε�τίμθςθ αντ��τ�που ςχετ��ά με τθν 
προςταςία των δεδομζνων �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ, ς�μφωνα με το άρκρο 
35 του Γ.Κ.Ρ.Δ. 

Α0.0.6.0-A4 Συνεργαςία με τθν εποπτ��ι αρχι γ�α ηθτιματα που ςχετίηοντα� με τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπ��ο� χαρα�τιρα, περ�λαμβανομζνθσ τθσ δ�ενζργε�ασ 
προθγο�μενθσ δ�αβο�λευςθσ, ς�μφωνα με το άρκρο 36 του Γ.Κ.Ρ.Δ., αλλά �α� γ�α 
οπο�οδιποτε άλλο κζμα. 

3. Ο Υπε�κυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπ���ν Δεδομζνων (DΟ), δ�ευ�ολ�νε� τθ ςυμμόρφωςθ 
του υπευκ�νου επεξεργαςίασ �α� του ε�τελο�ντοσ τθν επεξεργαςία με τ�σ δ�ατάξε�σ του 
Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� τθσ εκν��ισ νομοκεςίασ ςχετ��ά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπ��ο� 
χαρα�τιρα �α� μεςολαβεί μεταξ� των δ�αφόρων ενδ�αφερομζνων, όπωσ εποπτ��ισ αρχισ 
�α� υπο�ε�μζνων των δεδομζνων. Είνα� το πρ�το ςθμείο επαφισ γ�α τθν εποπτ��ι αρχι �α� 
τα υπο�είμενα των δεδομζνων �α� ο ρόλοσ του είνα� ςυμβουλευτ��όσ �α� δεν φζρε� 
προςωπ��ι ευκ�νθ γ�α τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τον Κανον�ςμό. Δεν απολ�ετα� ο�τε 
υφίςτατα� �υρ�ςε�σ από τον υπε�κυνο επεξεργαςίασ ι τον ε�τελο�ντα τθν επεξεργαςία 
επε�δι επ�τζλεςε τα �ακι�οντά του �α� λογοδοτεί απευκείασ ςτον Ρερ�φερε�άρχθ, �ατά τθν 
παράγραφο 3 του άρκρου 38 του Γ.Κ.Ρ.Δ.. Υπε�κυνοσ να δ�αςφαλίηε� �α� να μπορεί να 
αποδε��ν�ε� ότ� θ επεξεργαςία δ�ενεργείτα� ς�μφωνα με τον Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� τθν εκν��ι 
νομοκεςία ςχετ��ά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπ��ο� χαρα�τιρα είνα� ο 
υπε�κυνοσ επεξεργαςίασ ι ο ε�τελ�ν τθν επεξεργαςία. Ο Υπε�κυνοσ Ρροςταςίασ 
Ρροςωπ���ν Δεδομζνων ζχε� τα �ακι�οντα �α� τ�σ υποχρε�ςε�σ που προβλζποντα� από τον 
Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� τθν εκν��ι νομοκεςία ςχετ��ά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπ��ο� 
χαρα�τιρα. Κατά τα λο�πά εφαρμόηοντα� τα ορ�ηόμενα ςτον Γ.Κ.Ρ.Δ. �α� τθν εκν��ι 
νομοκεςία ςχετ��ά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπ��ο� χαρα�τιρα. 

4. Ο Υπε�κυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπ���ν Δεδομζνων �α� ο� υπάλλθλο� του Γραφείου 
δεςμε�οντα�, �ατά τθν ε�τζλεςθ των �ακθ�όντων τουσ, από τθν τιρθςθ του απορριτου ι 
τθσ εμπ�ςτευτ��ότθτασ, ς�μφωνα με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ εκν��ισ �α� τθσ ενως�α�ισ 
νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπ���ν δεδομζνων. 

 
Άξζξν 12 

Α��ν�ειέο Γξα�είν Ι�ό���αο 

1. Συςτινετα� Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ (ΚΩΔ. Α0.0.7), υπαγόμενο απευκείασ ςτον 
Ρερ�φερε�άρχθ, ς�μφωνα με τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ παρ. VI του άρκρου 186 του ν. 3852/2010, 
όπωσ τροποπο�ικθ�ε �α� �ςχ�ε�. 

2. Στο Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ ανι�ουν ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να 
επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρρο�κθςθ των πολ�τ���ν �α� δράςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ γ�α τθν 
�ςότθτα των φ�λων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ο��ονομ��ισ, πολ�τ��ισ �α� �ο�νων��ισ ηωισ, 
ς�μφωνα με τ�σ �ατευκ�νςε�σ τθσ Γεν��ισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φ�λων �α� του 
Εκν��ο� Σχεδίου Δράςθσ γ�α τθν Ιςότθτα των Φ�λων �α� ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ρερ�φερε�α�ι Επ�τροπι Ιςότθτασ των Φ�λων. 
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Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.0.7.0-A1 Συλλογι �α� επεξεργαςία των ςτο�χείων που αφορο�ν τθν ενςωμάτωςθ τθσ 
�ςότθτασ των φ�λων ςτ�σ πολ�τ��ζσ, ςτ�σ δράςε�σ �α� ςτα προγράμματα τθσ περ�φζρε�ασ. 

Α0.0.7.0-A2 Αποτίμθςθ των πολ�τ���ν �α� των δράςεων τθσ περ�φζρε�ασ γ�α τθν εξάλε�ψθ 
των δ�α�ρίςεων �α� τθν προ�κθςθ τθσ �ςότθτασ μεταξ� ανδρ�ν �α� γυνα���ν �α� �ατάρτ�ςθ 
ςχετ��ισ ζ�κεςθσ τθν οποία ο Ρερ�φερε�άρχθσ υποβάλλε� τον Δε�ζμβρ�ο �άκε ζτουσ προσ 
το Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο. 

Α0.0.7.0-A3 Συνεργαςία με τθν Ρερ�φερε�α�ι Επ�τροπι Ιςότθτασ των Φ�λων. 

Α0.0.7.0-A4 Δ�αςφάλ�ςθ τθσ ςυνεργαςίασ των υπθρες��ν τθσ περ�φζρε�ασ με τθν Γεν��ι 
Γραμματεία Ιςότθτασ των Φ�λων (ΓΓΙΦ), �ςτε να δ�ευ�ολ�νετα� ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο θ 
ανάπτυξθ των δράςεων �α� των προγραμμάτων που άπτοντα� των πολ�τ���ν τθσ ΓΓΙΦ �α� 
των �ατευκ�νςεων του Εκν��ο� Σχεδίου Δράςθσ γ�α τθν Ιςότθτα των Φ�λων, όπωσ 
δ�αμορφ�νοντα� �άκε φορά. 

 

Άξζξν 13 
Α��ν�ειέο Γξα�είν Σύπν� θαη ��κν�ίωλ ρέ�εωλ 

1. Στο Αυτοτελζσ Γραφείο Σ�που �α� Δθμοςίων χζςεων (ΚΩΔ. Α0.0.8) ανι�ουν ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρλθροφόρθςθ τθσ �ο�νισ γν�μθσ, δ�οργάνωςθ �α� τζλεςθ δθμοςίων 
εορτ�ν, επ�ςιμων τελετ�ν �α� λο�π�ν ε�δθλ�ςεων που απος�οπο�ν ςτθν αποτελεςματ��ι 
προβολι του ζργου �α� των δραςτθρ�οτιτων τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� ςτθν αξ�οποίθςθ των 
προοπτ���ν που προ��πτουν από αυτζσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Επ��ο�νωνίασ 

Α0.0.8.0-A1 Ρλθροφόρθςθ των μζςων ενθμζρωςθσ που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθν 
περ�φζρε�α �α� των μζςων ενθμζρωςθσ εκν��ισ εμβζλε�ασ 

Α0.0.8.0-A2 Δθμος�ογραφ��ι �άλυψθ γεγονότων γεν��ο� ενδ�αφζροντοσ γ�α ενθμζρωςθ 
τθσ �ο�νισ γν�μθσ 

Α0.0.8.0-A3 Ενθμζρωςθ τθσ Κεντρ��ισ Δ�οί�θςθσ γ�α ε�διςε�σ �α� δθμος�ε�ματα �δ�αίτερθσ 
ςθμαςίασ 

Α0.0.8.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ - αποδελτίωςθ δθμος�ε�ςεων του Τ�που ι ε�πομπ�ν ςτα 
Μζςα Μαη��ισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) που αφορο�ν τθν περ�φζρε�α - ενθμζρωςθ του 
Ρερ�φερε�άρχθ �α� των λο�π�ν οργάνων δ�οί�θςθσ γ�α κζματα επ��α�ρότθτασ τθσ 
περ�φζρε�ασ �α� μζρ�μνα γ�α τθν προετο�μαςία �α� δθμος�οποίθςθ ςχετ���ν απαντιςεων 

Α0.0.8.0-A5 Οργάνωςθ των ςυνεντε�ξεων τ�που �α� των επαφ�ν του Ρερ�φερε�άρχθ, των 
οργάνων δ�οί�θςθσ �α� των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ με τουσ ε�προς�πουσ των ΜΜΕ 

Α0.0.8.0-A6 Ραροχι δ�ευ�ολ�νςεων �α� πλθροφορ��ν ςε δθμος�ογράφουσ 

Α0.0.8.0-A7 Ραρα�ολο�κθςθ των Συμβουλίων των Συλλογ���ν Οργάνων �α� των άλλων 
ςυναντιςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� μζρ�μνα γ�α τθν ζ�δοςθ Δελτίων Τ�που 
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Α0.0.8.0-A8 Τιρθςθ αρχείου δθμος�ε�ςεων, ε�πομπ�ν �α� άλλων δράςεων πλθροφόρθςθσ 
�α� προβολισ 

Τομζασ Δθμοςίων Σχζςεων 

Α0.0.8.0-A9 Δ�οργάνωςθ εκ�μοτυπ���ν δραςτθρ�οτιτων - τζλεςθ ε�δθλ�ςεων που 
αφορο�ν ςε εκν��ζσ εορτζσ πανελλιν�ασ �α� τοπ��ισ ςθμαςίασ �α� �ατάρτ�ςθ ςχετ��ο� 
προγράμματοσ 

Α0.0.8.0-A10 Δ�οργάνωςθ εορτ�ν, τελετ�ν, δεξ��ςεων �α� άλλων ε�δθλ�ςεων 

Α0.0.8.0-A11 Οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςε εκν��ζσ ι τοπ��ζσ εορτζσ �α� 
άλλεσ ε�δθλ�ςε�σ 

Α0.0.8.0-A12 Δ�οργάνωςθ τθσ υποδοχισ, φ�λοξενίασ, ενθμζρωςθσ �α� ξενάγθςθσ 
προςωπ��οτιτων �α� ομάδων επ�ς�επτ�ν από τθν Ελλάδα ι το εξωτερ��ό 

Α0.0.8.0-A13 Τιρθςθ αρχείου δράςεων ανάπτυξθσ δθμοςίων ςχζςεων 

Α0.0.8.0-A14 Ενθμζρωςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των εμπλε�όμενων φορζων γ�α τθν 
πορεία των προγραμμάτων �α� δράςεων πλθροφόρθςθσ, προβολισ �α� δθμοςίων ςχζςεων. 

2. Το Αυτοτελζσ Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων ζχε� αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ. Τ�σ αρμοδ�ότθτζσ του ςε τοπ��ό επίπεδο ας�ο�ν, �ατ’ 
αντ�ςτο�χία �α� ςε ςυνεργαςία με αυτό, τα Γραφεία των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν. 

 

Άξζξν 14 
Ννκηθή Τπ�ξε�ία 

1. Στθ Νομ��ι Τπθρεςία (ΚΩΔ. Α0.1), θ οποία λε�τουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, ανι�ουν ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τθσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Νομ��ι υποςτιρ�ξθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτ�σ �άκε μορφισ υποκζςε�σ 
τθσ, δ��αςτ��ζσ ι εξ�δ��εσ �α� νομ��ι �ακοδιγθςθ των Οργάνων, των Υπθρες��ν �α� του 
προςωπ��ο� αυτισ με γνωμοδοτιςε�σ �α� ςυμβουλζσ, με ς�οπό τθν προ�κθςθ των 
επ�δ��ξεων �α� ςτόχων του φορζα �α� τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ νομ�μότθτασ των Ρράξεων, γ�α 
τθν προςταςία των ςυμφερόντων του με γν�μονα τθν προςταςία του δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ που υπθρετεί. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.1.0.0-A1 Νομ��ι υποςτιρ�ξθ του Ρερ�φερε�άρχθ, των Αντ�περ�φερε�αρχ�ν των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� των Συλλογ���ν Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Α0.1.0.0-A2 Δ�ατ�πωςθ προτάςεων επί νομ���ν κεμάτων ςχετ��ά με τθ λε�τουργία τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ  

Α0.1.0.0-A3 Γνωμοδότθςθ επί νομ���ν κεμάτων που παραπζμποντα� ςε αυτι από τον 
Ρερ�φερε�άρχθ, τουσ Αντ�περ�φερε�άρχεσ ι τουσ Γεν��ο�σ Δ�ευκυντζσ, ςτο πλαίς�ο των 
αποφας�ςτ���ν αρμοδ�οτιτων τουσ  

Α0.1.0.0-A4 Ραράςταςθ εν�π�ον των δ��αςτθρίων γ�α τθ νομ��ι υποςτιρ�ξθ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ςε υποκζςε�σ που παραπζμποντα� ςε αυτι από τον Ρερ�φερε�άρχθ 
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Α0.1.0.0-A5 Νομ��ι ςτιρ�ξθ των υπαλλιλων �α� των α�ρετ�ν ε�προς�πων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
εν�π�ον των δ��αςτθρίων ι δ��αςτ���ν αρχ�ν, όταν δ���οντα� πο�ν���σ γ�α αδ��ιματα που 
τουσ αποδίδοντα� �ατά τθν άς�θςθ των �ακθ�όντων τουσ  

Α0.1.0.0-A6 Σ�νταξθ ςχεδίων ςυμβάςεων με Δ��θγόρουσ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα 
Ρρομθκε��ν �α� προςδ�ορ�ςμόσ τθσ αμο�βισ τουσ, ς�μφωνα με τον Κ�δ��α Δ��θγόρων �α� 
τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία, γ�α παράςταςθ ι γνωμοδότθςθ, είτε αυτζσ αφορο�ν �ατ’  
απο�οπι αμο�βι είτε ανάκεςθ με ζμμ�ςκθ εντολι  

Α0.1.0.0-A7 Ραρα�ολο�κθςθ του νομοκετ��ο� πλα�ςίου �α� ςυντον�ςμόσ των Υπθρες��ν 
επί νομ���ν κεμάτων με παροχι �ατευκυντιρ�ων οδθγ��ν 

Α0.1.0.0-A8 Τιρθςθ αρχείου κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α κζματα που αφορο�ν τθν Ρερ�φζρε�α 

Α0.1.0.0-A9 Τιρθςθ αρχείου των νομ���ν υποκζςεων �α� γνωμοδοτιςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
ανά Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

Α0.1.0.0-A10 Τιρθςθ πρωτο�όλλου 

Α0.1.0.0-A11 Δ�αχείρ�ςθ αλλθλογραφίασ (δ�ε�περαίωςθ, δ�α�ίνθςθ, αρχε�οκζτθςθ). 

2. Γραφεία τθσ Νομ��ισ Υπθρεςίασ (ΚΩΔ. Α0.1.1) ςυςτινοντα� ςε όλεσ τ�σ Ρερ�φερε�α�ζσ 
Ενότθτεσ, προ�ε�μζνου να ε�προςωπο�ντα� ο� αντίςτο�χεσ Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ �α� ο� 
υπάλλθλο� εν�π�ον των δ��αςτ���ν �α� των δ�ο��θτ���ν αρχ�ν, ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία. Τα Γραφεία των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ας�ο�ν �ατ’ αντ�ςτο�χία τ�σ 
αρμοδ�ότθτεσ τθσ Νομ��ισ Υπθρεςίασ ςε τοπ��ό επίπεδο. 

3. Τα εν λόγω Γραφεία ςτελεχ�νοντα� από δ��θγόρουσ με ςχζςθ ζμμ�ςκθσ εντολισ, από 
ας�ο�μενουσ δ��θγόρουσ, από υπαλλιλουσ ΡΕ Δ�ο��θτ��ο�-Ο��ονομ��ο� με Ρτυχίο Νομ��ισ 
�α� από Ε�δ��ό Επ�ςτθμον��ό Ρροςωπ��ό, αναλόγωσ των αναγ��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ. 

 

Άξζξν 15 
Α��ν�ειέο Σκήκα Δ�ω�εξηθνύ Διέγρν� 

1. Στο Αυτοτελζσ Σμιμα Εςωτερ��ο� Ελζγχου (ΚΩΔ. Α0.2) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραρα�ολο�κθςθ τθσ δ�ο��θτ��ισ δράςθσ του ςυνόλου των 
Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ε�τίμθςθ των αποτελεςμάτων �α� δ�ατ�πωςθ προτάςεων 
βελτίωςθσ τθσ λε�τουργίασ τουσ, �ςτε να προλαμβάνοντα� �α� να απο�ακίςταντα� 
δ�ο��θτ��ζσ �α� οργανωτ��ζσ δυςλε�τουργίεσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.2.0.0-A1 Συνεργαςία με όλεσ τ�σ δ�ο��θτ��ζσ δομζσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ γ�α τθν εφαρμογι 
�α� τον ζλεγχο των εςωτερ���ν δ�εργας��ν, μζςω ςυςτθματ��ισ επ��ο�νωνίασ �α� 
περ�οδ��ισ επ�τόπ�ασ παρα�ολο�κθςθσ  

Α0.2.0.0-A2 Κατάρτ�ςθ �α� επ��α�ροποίθςθ τθσ πολ�τ��ισ εςωτερ��ο� ελζγχου 

Α0.2.0.0-A3 Ρρογραμματ�ςμόσ �α� δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν εςωτερ���ν δ�ο��θτ���ν 
ελζγχων, ςε τα�τ��ι ι/�α� ζ�τα�τθ βάςθ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 



25 
 

--Α0.2.0.0-A3.1 Ρρογραμματ�ςμόσ εςωτερ���ν ελζγχων μζςω �ατάρτ�ςθσ επ�μζρουσ 
αναλυτ���ν προγραμμάτων ελζγχου ανά Δ�ε�κυνςθ/Τμιμα/Υπθρεςία ι/�α� δ�αδ��αςία-
δ�εργαςία 

Α0.2.0.0-A4 Αξ�ολόγθςθ των ��νδ�νων, ε�τίμθςθ των π�καν�ν ςυνεπε��ν από αυτο�σ �α� 
ε�ςιγθςθ προτάςεων / Σχεδίων δράςθσ γ�α τθν αντ�μετ�π�ςι τουσ 

Α0.2.0.0-A5 Δ�εξαγωγι εργας��ν εςωτερ��ο� ελζγχου, με ςτόχο τθ δ�α�ρίβωςθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του φορζα με το νομ��ό πλαίς�ο που δ�ζπε� τθ λε�τουργία του  

--Α0.2.0.0-A5.1 Συλλογι πλθροφορ��ν ςχετ��ά με τ�σ περ�οχζσ, τ�σ δ�αδ��αςίεσ �α� 
δ�εργαςίεσ που πρό�ε�τα� να ελεγχκο�ν �α� πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων/ςυνεντε�ξεων 
με ε�προς�πουσ του φορζα 

--Α0.2.0.0-A5.2 Εντοπ�ςμόσ �α� �αταγραφι τυχόν προβλθμάτων / δυςλε�τουργ��ν / 
��νδ�νων, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--Α0.2.0.0-A5.3 Εξζταςθ �α� ανάλυςθ των α�τίων / πρόβλεψθ π�καν�ν ςυνεπε��ν, ςε 
ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--Α0.2.0.0-A5.4 Ε�ςιγθςθ μζτρων γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ των προβλθμάτων / δυςλε�τουργ��ν 
/ ��νδ�νων, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Α0.2.0.0-A6 Κο�νοποίθςθ των ευρθμάτων του ελζγχου ςτουσ αρμόδ�ουσ  
προϊςτάμενουσ/Δ�ευκυντζσ �άκε Τμιματοσ-μονάδασ-υπθρεςίασ γ�α λιψθ ςχολίων, 
παρατθριςεων �α� επεξθγιςεων �α� ςυηιτθςθ π�καν�ν προτάςεων βελτίωςθσ 

Α0.2.0.0-A7 Σ�νταξθ Ζ�κεςθσ Αποτελεςμάτων επ�κε�ρθςθσ/ελζγχου με δ�ατ�πωςθ 
ςυμπεραςμάτων �α� προτάςεων προσ τον ελεγχόμενο φορζα �α� προκεςμία υλοποίθςισ 
τουσ 

Α0.2.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προτάςεων/δ�ορκωτ���ν ενεργε��ν από 
τουσ υπόχρεουσ φορείσ �α� υπθρεςίεσ �α� αξ�ολόγθςθ τθσ αποτελεςματ��ότθτάσ τουσ 

Α0.2.0.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ ��νδ�νων από τθν μθ επαρ�ι ��ανοποίθςθ των πολ�τ�ν - Δ�αχείρ�ςθ 
των παραπόνων πολ�τ�ν, ςε ςυνεργαςία με τον Ρερ�φερε�α�ό Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ 
�α� τθσ Επ�χείρθςθσ �α� τ�σ αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ   

Α0.2.0.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ ��νδ�νων από τθ μθ αποτελεςματ��ι δ�αχείρ�ςθ των πόρων 
(ο��ονομ���ν, υλ��οτεχν���ν, ανκρ�π�νων) 

--Α0.2.0.0-Δ10.1 Εξζταςθ δυςλε�τουργ��ν �α� προτάςεων ςχετ��ά με τουσ απα�το�μενουσ 
πόρουσ (προςωπ��ό, ε�παίδευςθ, εξοπλ�ςμόσ, τεχνογνωςία, �.ά.), ςε ςυνεργαςία με τ�σ 
αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--Α0.2.0.0-Δ10.2 Μζρ�μνα γ�α τθν ε�τίμθςθ �α� αξ�ολόγθςθ των μζτρων αςφαλείασ �α� των 
τεχν���ν υποδομ�ν των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--Α0.2.0.0-Δ10.3 Εξζταςθ �α� αξ�ολόγθςθ των μθχαν�ςμ�ν �α� ςυςτθμάτων γ�α τθν επίτευξθ 
των �ακορ�ςμζνων ςτόχων ανά Υπθρεςία 

Α0.2.0.0-A11 Δ�αχείρ�ςθ ��νδ�νων ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία �α� άλλεσ ςχετ��ζσ 
ρυκμίςε�σ �α� ��νδ�νων Α�ερα�ότθτασ 

--Α0.2.0.0-Δ11.1 Εξζταςθ �α� αξ�ολόγθςθ τθσ τιρθςθσ των οδθγ��ν, των εγ�υ�λίων, του 
Οργαν�ςμο� τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� των ο��είων Εγχε�ρ�δίων Δ�αδ��ας��ν/Κανον�ςμ�ν 
Λε�τουργίασ των Υπθρες��ν 
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--Α0.2.0.0-Δ11.2 Δ�αμόρφωςθ προτάςεων αποτροπισ του ��νδ�νου �α�  α�ξθςθσ των 
ςθμείων ελζγχου ςτθ ροι των δ�αδ��ας��ν, όπου προ��πτε� ανάγ�θ 

Α0.2.0.0-A12 Δ�αχείρ�ςθ ��νδ�νων επ��ο�νωνίασ, εςωτερ��ισ �α� εξωτερ��ισ  

Α0.2.0.0-A13 Σ�νταξθ εξαμθν�αίασ αναλυτ��ισ Ζ�κεςθσ �α� υποβολι τθσ ςτον 
Ρερ�φερε�άρχθ γ�α �άκε οργαν��ι μονάδα ξεχωρ�ςτά με ε�ςιγθςθ αντίςτο�χων προτάςεων 
γ�α τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λε�τουργίασ �α� τθσ αποτελεςματ��ότθτασ των 
Υπθρες��ν 

Α0.2.0.0-A14 Αποτίμθςθ �α� αξ�ολόγθςθ τθσ επάρ�ε�ασ �α� αποτελεςματ��ότθτασ τθσ δομισ 
�α� λε�τουργίασ των Συςτθμάτων Εςωτερ��ο� Ελζγχου του φορζα �α� δ�ατ�πωςθ 
προτάςεων βελτίωςθσ 

--Α0.2.0.0-Δ14.1 Ανας�όπθςθ τθσ ορκισ λε�τουργίασ �α� τθσ αποτελεςματ��ότθτασ των 
Συςτθμάτων Εςωτερ��ο� Ελζγχου 

--Α0.2.0.0-Δ14.2 Συγ�ζντρωςθ, ανάλυςθ �α� επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των 
εςωτερ���ν επ�κεωριςεων  

--Α0.2.0.0-Δ14.3 Λιψθ �α� δ�αχείρ�ςθ των δ�ορκωτ���ν �α� προλθπτ���ν ενεργε��ν 

--Α0.2.0.0-Δ14.4 Ενθμζρωςθ των Υπθρες��ν �α� ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ υπε�κυνουσ πο�ότθτασ των Υπθρες��ν. 

2. Το Τμιμα Εςωτερ��ο� Ελζγχου ζχε� πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τ�σ πθγζσ των δεδομζνων 
που �ρίνε� ωσ απαραίτθτα γ�α τθν υλοποίθςθ του ζργου του (αρχεία, εργαηόμενουσ, 
χ�ρουσ, δραςτθρ�ότθτεσ), φζροντασ τθν ευκ�νθ τθσ απόλυτθσ δ�αφ�λαξθσ του απορριτου 
των δεδομζνων �α� των πθγ�ν τουσ �α� τθσ εν γζνε� εχεμ�κε�ασ. Ο� προϊςτάμενο� �α� 
υπάλλθλο� των οργαν���ν μονάδων ςυνεργάηοντα� �α� παρζχουν τ�σ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ςτουσ Εςωτερ��ο�σ Ελεγ�τζσ, δ�ευ�ολ�νοντασ με �άκε τρόπο το ζργο τουσ. 

 

Άξζξν 16 
Α��ν�ειέο Σκήκα Παιιαϊθήο Άκ�λαο θαη Πνιη�ηθήο ρεδία��ο Δθ�άθ�ωλ Αλαγθώλ 

(Π.ΑΜ.Π..Δ.Α.) 

1. Στο Αυτοτελζσ Σμιμα Π.ΑΜ.Π..Ε.Α. (ΚΩΔ. Α0.3) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδίαςθ �α� προγραμματ�ςμόσ αναφορ��ά με τθν οργάνωςθ, 
προπαρας�ευι �α� ��νθτοποίθςθ των Ρολ�τ���ν Δυνάμεων, προσ επ�βίωςθ ςτον πόλεμο �α� 
ςυμβολι αυτ�ν ςτθν Εκν��ι Άμυνα, θ οποία εξαςφαλίηετα� δ�α τθσ Ρολ�τ��ισ 
Κ�νθτοποίθςθσ �α� τθσ Ρολ�τ��ισ Άμυνασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α0.3.0.0-A1 Ε�ςιγθςθ γ�α τ�σ ενδεδε�γμζνεσ μεκόδουσ χε�ρ�ςμο� κεμάτων �α� μζτρων τθσ 
πολ�τ��ισ ςχεδίαςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. των 
Υπουργείων 

Α0.3.0.0-A2 Συντον�ςμόσ �α� �ατε�κυνςθ των ενεργε��ν όλων γεν���σ των Υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ γ�α τθν επίτευξθ των επ�ταγ�ν τθσ ςχεδίαςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ 

Α0.3.0.0-A3 Συγ�ρότθςθ μ��τ�ν Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων Εργαςίασ με ςυμμετοχι 
αξ�ωματ���ν των ςωμάτων αςφαλείασ γ�α τθ μελζτθ �α� τον προγραμματ�ςμό δ�αφόρων 



27 
 

κεμάτων, που ζχουν ςχζςθ με τθν πολ�τ��ι ςχεδίαςθ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, ςε περίπτωςθ 
�ιρυξθσ πολ�τ��ισ ��νθτοποίθςθσ 

Α0.3.0.0-A4 Ζ�δοςθ ατομ���ν προς�λιςεων ςε περίπτωςθ πολ�τ��ισ επ�ςτράτευςθσ. 

2. Συςτινοντα� �α� λε�τουργο�ν Γραφεία Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ςε �άκε Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
(ΚΩΔ. Α0.3.1). Τα Γραφεία αυτά ας�ο�ν �ατ’ αντ�ςτο�χία τ�σ αρμοδ�ότθτεσ του Αυτοτελο�σ 
Τμιματοσ Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ςε τοπ��ό επίπεδο. 

3. Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ζχε� αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ, είνα� υπε�κυνο γ�α το ςυντον�ςμό, τθν παροχι �ατευκ�νςεων �α� τθν 
εποπτεία των ενεργε��ν των Γραφείων Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, εν� θ 
δ�αμόρφωςθ, θ λε�τουργία �α� ο� αρμοδ�ότθτζσ του δ�ζποντα� από τ�σ �είμενεσ �άκε φορά 
ε�δ��ζσ δ�ατάξε�σ. 

 

Άξζξν 17 
Α��ν�ειήο �ηεύζ�λ�� Πνιη�ηθήο Πξν��α�ίαο 

1. Στθν Αυτοτελι Δ�ε�κυνςθ Πολ�τ��ισ Προςταςίασ (ΚΩΔ. Α1) ανι�ουν ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ επ�χε�ρθς�α�όσ τθσ ς�οπόσ: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ �α� επίβλεψθ του ζργου τθσ πολ�τ��ισ προςταςίασ γ�α 
τθν πρόλθψθ, ετο�μότθτα, αντ�μετ�π�ςθ �α� απο�ατάςταςθ των �αταςτροφ�ν ι 
�αταςτάςεων ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, εντόσ των ορίων τθσ εδαφ��ισ επ��ράτε�ασ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α1.0.0.0-A1 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι των προβλζψεων τθσ �είμενθσ νομοκεςίασ γ�α τθν 
αντ�μετ�π�ςθ ��νδ�νων από ατυχιματα μεγάλθσ ζ�ταςθσ ςε εγ�αταςτάςε�σ ι μονάδεσ, 
λόγω τθσ �παρξθσ επ��ίνδυνων ους��ν (Οδθγία SEVESO III), όςον αφορά τα κζματα που 
αφορο�ν τθν Αυτοτελι Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ 

Α1.0.0.0-A2 Μζρ�μνα γ�α τθν αποςτολι προε�δοπο�ιςεων γ�α τθν πρόγνωςθ επ��ίνδυνων 
�α�ρ���ν φα�νόμενων ςε �ρίς�μεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, Εκελοντ��ζσ Οργαν�ςε�σ 
�.λπ., ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

Α1.0.0.0-A3 Υποβολι ε�ςιγθςθσ ςτον Γεν��ό Γραμματζα Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ γ�α τθν 
ζ�δοςθ απόφαςθσ �ιρυξθσ �ατάςταςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ πολ�τ��ισ προςταςίασ, ςτ�σ 
περ�πτ�ςε�σ τοπ���ν �αταςτροφ�ν 

Α1.0.0.0-A4 Ζ�δοςθ αποφάςεων �ιρυξθσ �ατάςταςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, προ�ε�μζνου γ�α 
τοπ��ζσ �αταςτροφζσ μ��ρισ ζνταςθσ 

Α1.0.0.0-A5 Ρρομικε�α �α� παροχι υλ���ν �α� μζςων πρόλθψθσ �α� αντ�μετ�π�ςθσ των 
�αταςτροφ�ν γ�α τ�σ ανάγ�εσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Α1.0.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�οργάνωςθ �α� τθ δ�εξαγωγι ας�ιςεων ετο�μότθτασ, �ακ�σ 
�α� τθ δ�οργάνωςθ �α� τθ δ�εξαγωγι ςυνεδρίων �α� άλλων ε�δθλ�ςεων γ�α κζματα 
Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρολ�τ��ισ 
Ρροςταςίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
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Α1.0.0.0-A7 Συμμετοχι ςτα Συντον�ςτ��ά Τοπ��ά Πργανα των Διμων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ςε 
ε�δθλ�ςε�σ γ�α κζματα πολ�τ��ισ προςταςίασ �α� ςε ας�ιςε�σ ετο�μότθτασ άλλων φορζων 
�α� υπθρες��ν 

Α1.0.0.0-A8 Συμμετοχι ςτο Συντον�ςτ��ό Πργανο Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων 

Α1.0.0.0-A9 Ζ�δοςθ απόφαςθσ γ�α τθν επίταξθ προςωπ���ν υπθρες��ν, �ακ�σ �α� ��νθτ�ν 
�α� α��νιτων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

Α1.0.0.0-A10 Συντον�ςμόσ του δθμός�ου �α� �δ�ωτ��ο� δυναμ��ο� �α� των μζςων τθσ 
περ�φζρε�ασ προσ δ�αςφάλ�ςθ τθσ ετο�μότθτασ �α� δ�ακες�μότθτάσ τουσ ςε περίπτωςθ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε δράςε�σ πολ�τ��ισ προςταςίασ 

Α1.0.0.0-A11 Συντον�ςμόσ των οργαν���ν μονάδων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτθν εφαρμογι του 
εκν��ο� ςχεδ�αςμο� Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ, ςτο βακμό που τα ο��εία προγράμματα, μζτρα 
�α� δράςε�σ απα�το�ν τθ ςυμμετοχι τουσ, �α� μζρ�μνα προετο�μαςίασ τουσ γ�α από�τθςθ 
ετο�μότθτασ. 

2. Θ Αυτοτελισ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ ζχε� αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, εν� θ δ�αμόρφωςθ, θ λε�τουργία �α� ο� αρμοδ�ότθτζσ τθσ δ�ζποντα� 
από τ�σ �είμενεσ �άκε φορά ε�δ��ζσ δ�ατάξε�σ.  

Ζχουν ςυςτακεί �α� λε�τουργο�ν Τμιματα Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
Κοηάνθσ, Καςτορ�άσ Γρεβεν�ν, Φλ�ρ�νασ (ΚΩΔ. Α1.1). 

3. Στα Σμιματα Πολ�τ��ισ Προςταςίασ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ευκ�νθ γ�α τθν εφαρμογι του εκν��ο� ςχεδ�αςμο� πολ�τ��ισ 
προςταςίασ, �ατά το ς�ζλοσ που τα ο��εία προγράμματα, μζτρα �α� δράςε�σ εφαρμόηοντα� 
ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Α1.1.0.0-A1 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγιςεων ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ γ�α το ςχεδ�αςμό 
πολ�τ��ισ προςταςίασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, προ�ε�μζνου να αποτελζςουν 
αντ��είμενο τθσ ε�ςιγθςθσ γ�α τον ετις�ο εκν��ό ςχεδ�αςμό πολ�τ��ισ προςταςίασ από τθν 
αρμόδ�α Δ�υπουργ��ι Επ�τροπι 

Α1.1.0.0-A2 Ευκ�νθ γ�α τθν εφαρμογι του ετις�ου εκν��ο� ςχεδ�αςμο� πολ�τ��ισ 
προςταςίασ, �ατά το ς�ζλοσ που τα ο��εία προγράμματα, μζτρα �α� δράςε�σ εφαρμόηοντα� 
ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, υπό το ςυντον�ςμό τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρολ�τ��ισ 
Ρροςταςίασ  

Α1.1.0.0-A3 Μζρ�μνα γ�α το ςχεδ�αςμό �α� τθν οργάνωςθ κεμάτων πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ 
�α� αντ�μετ�π�ςθσ των �αταςτροφ�ν ι �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, εντόσ των ορίων 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, �ατά τθν ζννο�α που ορίηε� θ �είμενθ νομοκεςία �α� το Γεν��ό 
Σχζδ�ο Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ»  

Α1.1.0.0-A4 Υποβολι ε�ςιγθςθσ ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ γ�α τθν ζ�δοςθ 
απόφαςθσ �ιρυξθσ �ατάςταςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ, ςτ�σ περ�πτ�ςε�σ τοπ���ν �αταςτροφ�ν 
�α� τοπ���ν �αταςτροφ�ν μ��ρισ ζνταςθσ 
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Α1.1.0.0-A5 Ευκ�νθ τθσ δ�άκεςθσ του απαραίτθτου δυναμ��ο� �α� μζςων γ�α τθν πρόλθψθ, 
ετο�μότθτα, αντ�μετ�π�ςθ �α� απο�ατάςταςθ των φυς���ν �α� άλλων �αταςτροφ�ν �α� 
ςυντον�ςμόσ δράςθσ τουσ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν προμικε�α �α� τθν παροχι υλ���ν �α� μζςων πρόλθψθσ �α� 
αντ�μετ�π�ςθσ των �αταςτροφ�ν ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A7 Ρροετο�μαςία ε�ςθγιςεων �α� ζ�δοςθ όλων των απα�το�μενων αποφάςεων 
που αφορο�ν δαπάνεσ ε�τά�των αναγ��ν �α� ςυγ�ζντρωςθ των απαραίτθτων ςτο�χείων 
γ�α τθν αποςτολι τουσ προσ ε��ακάρ�ςθ 

Α1.1.0.0-A8 Δ�ο��θτ��ι μζρ�μνα του προςωπ��ο� που βρίς�ετα� ςτο πεδίο των 
επ�χε�ριςεων �ατά τθ δ�άρ�ε�α αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτροφ�ν 

Α1.1.0.0-A9 Συμμετοχι ςτθν ε�πόνθςθ προγραμμάτων αντ�πυρ��ισ προςταςίασ δας���ν 
ε�τάςεων, ςτο ςχεδ�αςμό �α� ςτθ μελζτθ μεκόδων �α� μζςων γ�α τθν πρόλθψθ �α� 
�αταςτολι τουσ ςτα όρ�α τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A10 Συμμετοχι ςτο ςχεδ�αςμό γ�α τθν αξ�οποίθςθ των εναζρ�ων �α� επίγε�ων 
μζςων, ςτο πλαίς�ο ςυνεργαςίασ με τουσ αρμόδ�ουσ φορείσ, γ�α τθ δαςοπυρόςβεςθ 

Α1.1.0.0-A11 Συνεργαςία με τουσ αρμόδ�ουσ φορείσ γ�α τθν �αταςτολι των δας���ν 
πυρ�αγ��ν 

Α1.1.0.0-A12 Ενθμζρωςθ του �ο�νο� γ�α κζματα αυτοπροςταςίασ ςτα όρ�α τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A13 Μζρ�μνα γ�α τθ ς�νταξθ μνθμονίων ενεργε��ν �α� ςχεδίων πρόλθψθσ �α� 
αντ�μετ�π�ςθσ φυς���ν �α� λο�π�ν �αταςτροφ�ν ςτα όρ�α τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου ςχετ��ά με τθν αντ�μετ�π�ςθ �α� τθν απο�ατάςταςθ των 
�αταςτροφ�ν ςτα όρ�α τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

Α1.1.0.0-A15 Συγ�ζντρωςθ ςτο�χείων από τ�σ ορ�ηόμενεσ επ�τροπζσ �αταγραφισ �α� 
αποτίμθςθσ των ηθμ��ν ςε πλθγείςεσ από α�ραία �α�ρ��ά φα�νόμενα επ�χε�ριςε�σ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ �α� αποςτολι τουσ ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ, γ�α προ�κθςθ τθσ 
ορ�οκζτθςθσ πλθγείςασ περ�οχισ �α� ςχετ���ν αποηθμ��ςεων 

Α1.1.0.0-A16 Συγ�ζντρωςθ από τουσ Διμουσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ που πλιττοντα� 
από �αταςτροφζσ λόγω α�ραίων �α�ρ���ν φα�νομζνων ςτο�χείων γ�α ηθμίεσ ςε ο��ίεσ �α� 
αποςτολι των αντίςτο�χων ςυγ�εντρωτ���ν �αταςτάςεων πλθγε�ς�ν ο����ν ςτθ Δ�ε�κυνςθ 
Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ, γ�α προ�κθςθ τθσ ορ�οκζτθςθσ πλθγείςασ περ�οχισ 

Α1.1.0.0-A17 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�οργάνωςθ �α� τθ δ�εξαγωγι ας�ιςεων ετο�μότθτασ �α� 
άλλων ε�δθλ�ςεων ςε κζματα Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Α1.1.0.0-A18 Συμμετοχι ςτο Συντον�ςτ��ό Πργανο Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ τθσ ο��είασ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �ακ�σ �α� υποβοικθςθ τθσ λε�τουργίασ του �α� γραμματε�α�ι 
υποςτιρ�ξι του 

Α1.1.0.0-A19 Συμμετοχι ςτα Συντον�ςτ��ά Τοπ��ά Πργανα των Διμων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ, ςε ε�δθλ�ςε�σ γ�α κζματα πολ�τ��ισ προςταςίασ �α� ςε ας�ιςε�σ ετο�μότθτασ 
άλλων φορζων �α� υπθρες��ν 
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Α1.1.0.0-A20 Αποςτολι προε�δοπο�ιςεων γ�α τθν πρόγνωςθ επ��ίνδυνων �α�ρ���ν 
φα�νόμενων ςε �ρίς�μεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, Εκελοντ��ζσ Οργαν�ςε�σ �.λπ., υπό το 
ςυντον�ςμό τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ 

Α1.1.0.0-A21 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ των ςυςτθμάτων επ��ο�νων��ν �α� των 
τεχνολογ���ν ςυςτθμάτων προε�δοποίθςθσ �αταςτροφ�ν τα οποία ανι�ουν ςτθν 
Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ.  

 

Άξζξν 18 
Γεληθή �ηεύζ�λ�� Οξγάλω��ο θαη Αλάπ��μ�ο 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΟΑ) ζχε� τον εξισ ςτρατθγ��ό 
ς�οπό: 

τρατθγ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ �α� προγραμματ�ςμόσ των δράςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ με 
βάςθ τ�σ αρχζσ τθσ β��ς�μθσ ανάπτυξθσ, δ�αχείρ�ςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ εφαρμογισ 
των αναπτυξ�α��ν πολ�τ���ν �α� ςχεδίων γ�α τθν επίτευξθ τθσ τοπ��ισ ανάπτυξθσ �α� 
�ο�νων��ισ ευθμερίασ, μζςω ςυντον�ςμο� �α� ςυνεργαςίασ όλων των οργαν���ν τθσ 
μονάδων �α� ενίςχυςθσ τθσ οργανωτ��ισ �α� επ�χε�ρθς�α�ισ τθσ ��ανότθτασ. 

2. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςυντονίηε� �α� ςυνεργάηετα� με τ�σ 
υπόλο�πεσ Γεν��ζσ Δ�ευκ�νςε�σ γ�α το ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν 
αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου 
τουσ. 

3. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ 
μονάδεσ: 

 

Άξζξν 19 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο -Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο �ξα��γηθνύ ρεδηα�κνύ 

1. Θ  Δ�ε�κυνςθ τρατθγ��ο� χεδ�αςμο� (ΚΩΔ. ΟΑ1) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, προγραμματ�ςμόσ, παρα�ολο�κθςθ �α� αξ�ολόγθςθ 
των αναπτυξ�α��ν πολ�τ���ν �α� δράςεων τθσ περ�φζρε�ασ, με γν�μονα τα �ρίς�μα 
ηθτιματα περ�φερε�α�ισ �α� εςωτερ��ισ ανάπτυξθσ που πρζπε� να αντ�μετωπ�ςτο�ν, βάςε� 
των προτερα�οτιτων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ, των εκν���ν �α� ευρωπαϊ��ν ςτρατθγ���ν 
ςτόχων. 

ΟΑ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ 

ΟΑ1 Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ2 Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ3 Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ4 Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ 
τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 
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2. Θ Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ 
ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Αναπτυξ�α�ο� χεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.1) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρρο�κθςθ �α� εξε�δί�ευςθ των εκν���ν ςτρατθγ���ν �α� 
�ατευκ�νςεων αναπτυξ�α�ισ πολ�τ��ισ ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο, μζςω �ατάρτ�ςθσ �α� 
αξ�ολόγθςθσ των Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων �α� Σχεδίων Δράςθσ, υλοποίθςθσ των 
δ�αδ��ας��ν Δθμο�ρατ��ο� Ρρογραμματ�ςμο� �α� δ�αμόρφωςθσ τθσ περ�φερε�α�ισ 
αναπτυξ�α�ισ πολ�τ��ισ. 

Γ�α τθν επίτευξθ του ανωτζρω Λε�τουργ��ο� Σ�οπο�, το Τμιμα ςυγ�εντρ�νε� �α� 
δ�αχε�ρίηετα� γεωγραφ��ά, δθμογραφ��ά, ο��ονομ��ά, �ο�νων��ά �α� άλλα δεδομζνα που 
παρα�ολουκο�ντα� ςε επίπεδο Ραρατθρθτθρίων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν υποβοικθςθ του 
αναπτυξ�α�ο� τθσ ςχεδ�αςμο� �α� τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ όλων των 
ενδ�αφερομζνων ςτθν ψθφ�α�ά δ�ακζς�μθ ωσ άνω πλθροφορία. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.1.0.0-A1 Ε�πόνθςθ Αϋ φάςθσ Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ - Στρατθγ��όσ Σχεδ�αςμόσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.1 Ρρογραμματ�ςμόσ του ζργου, προετο�μαςία εντ�πων, ερωτθματολογίων, 
π�νά�ων �α� λο�πο� υλ��ο� γ�α τθ ςυγ�ζντρωςθ του πρωτογενο�σ υλ��ο� τε�μθρίωςθσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ του προςωπ��ο�, του Ρερ�φερε�α�ο� Ταμείου Ανάπτυξθσ 
(ΡΤΑ), των Νομ���ν Ρρος�πων �α� τθσ Ενδ�άμεςθσ Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ Αρχισ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.3 Συγ�ζντρωςθ, μελζτθ �α� επεξεργαςία του υποςτθρ��τ��ο� υλ��ο� �α� του 
υλ��ο� τε�μθρίωςθσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.4 Επ��ο�νωνία-ςυνεργαςία με τουσ κεςμ��ο�σ Φορείσ/Διμουσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.1 Τμιμα Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.2 Τμιμα Δί�α�θσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.3 Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ενζργε�ασ �α� Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ, με αρμοδ�ότθτα ςε 
όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.4 Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.5 Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Υποδομ�ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.6 Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Κο�νων��ισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά Βίου 
Μάκθςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ1.7 Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 
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--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.5 Σ�νταξθ Σχεδίου Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� υποβολι 
του ςτθν Ε�τελεςτ��ι Επ�τροπι (ΕΕ)  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.6 Μζρ�μνα γ�α ε�ςιγθςθ του Σχεδίου προσ το Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο (ΡΣ), 
γ�α ςυηιτθςθ �α� ψιφ�ςθ  

ΟΑ1.1.0.0-A2 Δ�αβο�λευςθ Στρατθγ��ο� Σχεδίου 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.1 Ρροετο�μαςία �α� οργάνωςθ τθσ δ�αδ��αςίασ δ�αβο�λευςθσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.2 Δθμος�οποίθςθ του εγ�ε�ρ�μζνου από το ΡΣ Σχεδίου γ�α δ�αβο�λευςθ 
τουλάχ�ςτον επί δ�ο εβδομάδεσ ςτθν �ςτοςελίδα τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� ςε �άκε άλλο 
πρόςφορο μζςο  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.3 Συηιτθςθ του εγ�ε�ρ�μζνου από το ΡΣ Σχεδίου ςτθν Ρερ�φερε�α�ι 
Επ�τροπι Δ�αβο�λευςθσ  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.4 Συγ�ζντρωςθ προτάςεων επί των αξόνων �α� μζτρων του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Σχεδίου, των ςτόχων τθσ �άκε υπθρεςίασ γ�α τθν επόμενθ περίοδο �α� �εραρχθμζνων 
δράςεων γ�α τθν επίτευξθ αυτ�ν  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.5 Σ�νταξθ �α� δθμος�οποίθςθ Ζ�κεςθσ Δ�αβο�λευςθσ - Σ�νοψθ των 
ςυμπεραςμάτων των δ�αδ��ας��ν δ�αβο�λευςθσ �α� ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων υπθρες��ν 

ΟΑ1.1.0.0-A3 Ε�πόνθςθ Βϋ φάςθσ Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ - Επ�χε�ρθς�α�όσ 
Σχεδ�αςμόσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.1 Συγ�ζντρωςθ, επεξεργαςία �α� αξ�ολόγθςθ των προτάςεων (υπθρες��ν, 
ΡΤΑ, Ν.Ρ., δ�αδ��αςία δ�αβο�λευςθσ) �α� ς�νταξθ Επ�χε�ρθς�α�ο� Σχεδίου (τετραετζσ 
πρόγραμμα δράςεων, ο��ονομ��ό πρόγραμμα, δεί�τεσ αξ�ολόγθςθσ)  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.2 Υποβολι �α� παρουςίαςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Σχεδίου ςτθν Ε�τελεςτ��ι 
Επ�τροπι  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.3 Μζρ�μνα γ�α ε�ςιγθςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Σχεδίου προσ το Ρερ�φερε�α�ό 
Συμβο�λ�ο, γ�α ςυηιτθςθ �α� ψιφ�ςθ  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.4 Σ�νταξθ τθσ Ζ�κεςθσ δ�αδ��ας��ν �ατάρτ�ςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ, μζρ�μνα γ�α τθν ζγ�ρ�ςι τθσ από το Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο �α� τθν 
υποβολι τθσ ςτον Ελεγ�τι Νομ�μότθτασ γ�α ζλεγχο  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.5 Μζρ�μνα γ�α τθν �αταχ�ρ�ςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ ςτθν 
�ςτοςελίδα τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� τθ δθμος�οποίθςι του με �άκε άλλο πρόςφορο μζςο 

ΟΑ1.1.0.0-A4 Κατάρτ�ςθ Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ (ΕΡΔ) 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.1 Συγ�ζντρωςθ �α� αξ�ολόγθςθ των προτάςεων των υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.2 Ρροςδ�ορ�ςμόσ των δράςεων του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ που κα 
υλοπο�θκο�ν από τ�σ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� των ΝΡ τθσ �άκε ζτοσ �α� Σ�νταξθ 
ςχεδίου Ετις�ου Ρρογράμματοσ Δράςθσ (ΕΡΔ) 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.3 Μζρ�μνα γ�α τθν υποβολι του ΕΡΔ ςτθν Ο��ονομ��ι Επ�τροπι, ςτο 
Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ �α� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Επ�τροπι Δ�αβο�λευςθσ γ�α 
γνωμοδότθςθ 
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--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.4 Μζρ�μνα γ�α τθν υποβολι του εγ�ε�ρ�μζνου ΕΡΔ ςτον Ελεγ�τι 
Νομ�μότθτασ γ�α ζλεγχο  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.5 Μζρ�μνα γ�α τθν ανάρτθςθ του εγ�ε�ρ�μζνου ΕΡΔ ςτθν �ςτοςελίδα τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ �α� τθ δθμος�οποίθςι του με �άκε άλλο πρόςφορο μζςο 

ΟΑ1.1.0.0-A5 Ανακε�ρθςθ των ςτόχων του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ (ενδ�άμεςθ 
αξ�ολόγθςθ) 

ΟΑ1.1.0.0-A6 Επ��α�ροποίθςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ ςε ετις�α βάςθ 
(Τροποποίθςθ Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ - ΕΡΔ), ςε ςχζςθ με τθν ενςωμάτωςθ 
δράςεων ςτουσ Άξονεσ-Μζτρα-Στόχουσ που αφορο�ν ςτα ΕΡΔ, ςε ςυγχρθματοδοτο�μενα 
ζργα που ςχεδ�άηοντα� �α� εντάςςοντα� �ατά τθν εξζλ�ξθ του Ρρογράμματοσ, ςε αξ�οποίθςθ 
νζων προγραμμάτων, πρωτοβουλ��ν, χρθματοδοτ���ν εργαλείων, �.ο.�., ςε ςυνεργαςία με 
το Τμιμα Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ 

ΟΑ1.1.0.0-A7 Δ�αςφάλ�ςθ ορκισ λε�τουργίασ �α� ςυςτθματ��ισ χριςθσ του 
Ολο�λθρωμζνου Ρλθροφορ�α�ο� Συςτιματοσ Ραρα�ολο�κθςθσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ 
Ρροτάςεων �α� Ζργων (ΟΡΣ), μζςα από ενζργε�εσ ςυντιρθςθσ �α� αναβάκμ�ςθσ αλλά �α� 
ε�παίδευςθσ �α� υποςτιρ�ξθσ των χρθςτ�ν  

ΟΑ1.1.0.0-A8 Δ�αςφάλ�ςθ ςυςτθματ��ισ χριςθσ - ενθμζρωςθσ του ΟΡΣ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.1 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων γ�α τθν ζνταξθ δράςεων ςτον Επ�χε�ρθς�α�ό 
Σχεδ�αςμό  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.2 Καταχ�ρ�ςθ �α� ενθμζρωςθ των Ε�δ���ν Δε��τ�ν Επίδοςθσ του 
Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.3 Μζρ�μνα γ�α ενθμζρωςθ των Γεν���ν Δε��τ�ν Επίδοςθσ από τουσ φορείσ 
υλοποίθςθσ των Δράςεων του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με τα 
Τμιματα Αναπτυξ�α�ο� Ρρογραμματ�ςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ Ρρογραμμάτων των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.4 Γεν��ι εποπτεία �αταχωριςεων των απα�το�μενων ςτο�χείων ςτο ΟΡΣ, ςε 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ   

ΟΑ1.1.0.0-A9 Δ�ατ�πωςθ προσ τουσ �εντρ��ο�σ φορείσ του δθμός�ου τομζα προτάςεων γ�α 
ζργα �α� μζτρα πολ�τ��ισ, εκν��ισ ςθμαςίασ, που αφορο�ν τθν περ�φζρε�α 

ΟΑ1.1.0.0-A10 Συμμετοχι ςτθ δ�αμόρφωςθ τθσ περ�φερε�α�ισ αναπτυξ�α�ισ πολ�τ��ισ ςτο 
πλαίς�ο του Ρερ�φερε�α�ο� Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ε�δ��ι 
Υπθρεςία Δ�αχείρ�ςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ (ΕΥΔ ΕΡ/ΡΔΜ) 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ10.1 Υποςτιρ�ξθ των εργας��ν τθσ Ομάδασ Σχεδ�αςμο� Ρρογράμματοσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, γ�α τθ δ�αμόρφωςθ τθσ πρόταςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο 
πλαίς�ο �ατάρτ�ςθσ του Αναπτυξ�α�ο� Ρρογραμματ�ςμο� ανά προγραμματ��ι περίοδο 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ10.2 Σ�νταξθ προτάςεων γ�α τθ δ�αμόρφωςθ τθσ περ�φερε�α�ισ πολ�τ��ισ, 
μζςω ςυμμετοχισ ςε �εματ��ζσ Ομάδεσ Σχεδ�αςμο� των προγραμματ���ν περ�όδων, ςε 
επίπεδο εντοπ�ςμο� αναγ��ν �α� προτερα�οτιτων, προτε�νόμενων �ατθγορ��ν δράςεων 
ανά αναπτυξ�α�ι προτερα�ότθτα �α� αναμενόμενων αποτελεςμάτων 
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ΟΑ1.1.0.0-A11 Κατάρτ�ςθ ι ςυμμετοχι ςτθ δ�αμόρφωςθ, εξε�δί�ευςθ, επ��α�ροποίθςθ, 
τροποποίθςθ Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων �α� Σχεδίων Δράςθσ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ 
Υπθρεςίεσ �α� τουσ Φορείσ τθσ περ�φζρε�ασ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.1 Δ�αχείρ�ςθ �εματ���ν Ομάδων 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.2 Δ��τ�ωςθ Εμπλε�όμενων Φορζων �α� Υπθρες��ν 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.3 Ε�πόνθςθ Αναπτυξ�α��ν Μελετ�ν �α� Ερευν�ν 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.4 Ανάπτυξθ �α� Δ�αχείρ�ςθ Συςτιματοσ Δε��τ�ν 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.5 Ε�πόνθςθ Ετις�ων ι/�α� Εξαμθν�αίων �α� Τελ���ν Ε�κζςε�σ Ρροόδου  

--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.5 Κατάρτ�ςθ Ε�κζςε�σ Αξ�ολόγθςθσ 

ΟΑ1.1.0.0-A12 Υποςτιρ�ξθ τθσ ανο��τισ πρόςβαςθσ ςτθν ψθφ�α�ά δ�ακζς�μθ πλθροφορία 
ςχετ��ά με αναπτυξ�α�ά δεδομζνα �α� μελζτεσ τθσ ΡΔΜ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ12.1 Συγ�ζντρωςθ μελετ�ν (�λαδ���ν �α� άλλων) τθσ ΡΔΜ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ12.2 Δ�άκεςθ των μελετ�ν ςτο αποκετιρ�ο αναπτυξ�α��ν μελετ�ν των 
φορζων τθσ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ.  

ΟΑ1.1.0.0-A13 Συγ�ζντρωςθ, επεξεργαςία, τε�μθρίωςθ �α� δ�άκεςθ ανο��τ�ν γεωχωρ���ν 
ι μθ δεδομζνων τθσ περ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ραρατθρθτθρίων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.1 Δθμ�ουργία �α� δ�αχείρ�ςθ βάςθσ αναπτυξ�α��ν δεδομζνων τθσ 
περ�φζρε�ασ με χωρ��ι �α� χρον��ι αναφορά 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.2 Ανάπτυξθ �α� λε�τουργία Εφαρμογ�ν Γεωγραφ���ν Ρλθροφορ�α��ν 
Συςτθμάτων (GIS) γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ των αναπτυξ�α��ν δεδομζνων τθσ περ�φζρε�ασ 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.3 Δθμ�ουργία κεματ���ν χαρτ�ν των αναπτυξ�α��ν δεδομζνων 

--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.4 Δ�άκεςθ των δεδομζνων ςτον �ςτότοπο data.gov.gr ι ςε ε�δ��ο� 
περ�εχομζνου ςελίδεσ τθσ περ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� 
Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΟΑ1.1.0.0-A14 Ευκ�νθ ε�πλιρωςθσ του ζργου των Κομβ���ν Σθμείων Επαφισ (ΚΟ.Σ.Ε.) τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ. 

β. Στο Σμιμα Δί�α�θσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συμβολι ςτο ςχεδ�αςμό �α� παρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ του 
Σχεδίου Δί�α�θσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ) �ακ�σ �α� των επ�πτ�ςεων αυτισ ςτθν 
περ�φζρε�α, με �ατάκεςθ προτάςεων/δράςεων/επ�χε�ρθς�α��ν ςχεδίων �α� ςυνεχι 
παρα�ολο�κθςθ των επ�πτ�ςεων ςτο περ�βάλλον, τθν ο��ονομ��ι �α� �ο�νων��ι ηωι του 
τόπου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.2.0.0-A1 Συλλογι, επεξεργαςία �α� ανάλυςθ ποςοτ���ν �α� πο�οτ���ν δεδομζνων ςτο 
πλαίς�ο τθσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ τθσ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, ςε ςυνεργαςία με τα 
Ραρατθρθτιρ�α τθσ Δ�ε�κυνςθσ 
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ΟΑ1.2.0.0-A2 Συντον�ςμόσ των ενεργε��ν γ�α τθν αποτίμθςθ τθσ �ατάςταςθσ �α� τθν 
υποβολι προτάςεων ςτο πλαίς�ο δ�αμόρφωςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Σχεδίου γ�α τθ 
Μετάβαςθ των Λ�γν�τ���ν Ρερ�οχ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με τα Ραρατθρθτιρ�α 
τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ1.2.0.0-A3 Κατθγορ�οποίθςθ, �εράρχθςθ �α� επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων �α� 
επ�μζρουσ αναγ��ν, όπωσ αυτζσ προ��πτουν από τθ δ�αδ��αςία τθσ δθμός�ασ 
δ�αβο�λευςθσ με τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ 

ΟΑ1.2.0.0-A4 Ανάδε�ξθ τοπ���ν αναγ��ν ςε κζματα πολ�τ���ν ςτο πλαίς�ο τθσ 
Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.2.0.0-A5 Αποτ�πωςθ �α� χαρτογράφθςθ των χωρ���ν δ�αςτάςεων των παραμζτρων 
που ςχετίηοντα� με τθ μετάβαςθ των Λ�γν�τ���ν Ρερ�οχ�ν 

ΟΑ1.2.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων πολ�τ��ισ �α� τθν ανάπτυξθ 
παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ ς�νδεςθ των προτερα�οτιτων ςτο πλαίς�ο τθσ Αναπτυξ�α�ισ 
Μετάβαςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφ�ςτάμενων ι/�α� νζων 
ανταγων�ςτ���ν τθσ πλεονε�τθμάτων.  

ΟΑ1.2.0.0-A7 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγθτ���ν προτάςεων γ�α τθ λιψθ μζτρων �α� πολ�τ���ν �α� 
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ 

ΟΑ1.2.0.0-A8 Συνδ�αμόρφωςθ / Ε�ςιγθςθ ανακε�ρθςθσ του Σχεδίου Δί�α�θσ Αναπτυξ�α�ισ 
Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ), ςε ςυνεργαςία με το αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΟΑ1.2.0.0-A9 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δί�α�θσ Αναπτυξ�α�ισ 
Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ) ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχε� επ�τευχκεί 
�ατά τθν εφαρμογι των επ�μζρουσ δράςεων �α� τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί 

ΟΑ1.2.0.0-A10 Συλλογι ςτο�χείων που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων ζργων-
μελετ�ν του ΣΔΑΜ, όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθν παρα�ολο�κθςθ του φυς��ο� 
�α� ο��ονομ��ο� αντ��ε�μζνου των ζργων-μελετ�ν του ΣΔΑΜ, με περ�οδ��ό ζλεγχο 

ΟΑ1.2.0.0-A11 Δ��τ�ωςθ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων ςε περ�φερε�α�ό 
επίπεδο, �αταγραφι των βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� εντοπ�ςμόσ απο�λίςεων από τθν 
υλοποίθςθ 

ΟΑ1.2.0.0-A12 Αξ�οποίθςθ ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν από τα πλθροφορ�α�ά ςυςτιματα 
�α� τ�σ ε�ςθγιςε�σ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων, �ακ�σ �α� εξζταςθ τθσ 
μεταβολισ των αντίςτο�χων δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο �α� 
μα�ροπρόκεςμο ορίηοντα 

ΟΑ1.2.0.0-A13 Ε�πόνθςθ Ρερ�φερε�α��ν Ερευν�ν ςτο πλαίς�ο τθσ Αναπτυξ�α�ισ 
Μετάβαςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.2.0.0-A14 Ανάπτυξθ �α� εφαρμογι εργαλείων �α� δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ των 
πολ�τ���ν �α� δ�αδ��ας��ν ςτο πλαίς�ο τθσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ  

ΟΑ1.2.0.0-A15 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία 
�α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων ςτο πλαίς�ο τθσ Αναπτυξ�α�ισ Μετάβαςθσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ. 

γ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Ενζργε�ασ �α� Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ (ΚΩΔ. ΟΑ1.3) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία �α� ανάλυςθ ποςοτ���ν �α� πο�οτ���ν 
δεδομζνων γ�α τουσ τομείσ Ενζργε�ασ, Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ, Δ�αχείρ�ςθσ Κ�νδ�νων, 
Β�οπο���λότθτασ, ε�πόνθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ γ�α τουσ 
εν λόγω τομείσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων πολ�τ��ισ �α� τθν 
ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίς�ο αναδ�άρκρωςθσ τθσ ενεργε�α�ισ ταυτότθτασ τθσ 
περ�φζρε�ασ �α� εξορκολογ�ςμο� τθσ αξ�οποίθςθσ �α� χριςθσ των περ�βαλλοντ���ν πόρων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.3.0.0-A1 Συνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� λο�πο�σ φορείσ τθσ περ�φζρε�ασ 
�α� τθσ �εντρ��ισ δ�οί�θςθσ γ�α τθ ςυγ�ζντρωςθ �α� �αταγραφι των απα�το�μενων 
ποςοτ���ν �α� πο�οτ���ν δεδομζνων γ�α τουσ τομείσ Ενζργε�ασ, Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ, 
Δ�αχείρ�ςθσ Κ�νδ�νων, Β�οπο���λότθτασ 

ΟΑ1.3.0.0-A2 Χαρτογράφθςθ των υφ�ςτάμενων �α� ςχεδ�αηόμενων ςθμείων παραγωγισ �α� 
�ατανάλωςθσ Ενζργε�ασ �ακ�σ �α� των Δ��τ�ων μεταφοράσ αυτισ (Ενεργε�α�όσ Χάρτθσ 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ) 

ΟΑ1.3.0.0-A3 Κατθγορ�οποίθςθ, �εράρχθςθ �α� επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων �α� 
επ�μζρουσ αναγ��ν, όπωσ αυτζσ προ��πτουν από τθ δ�αδ��αςία τθσ δθμός�ασ 
δ�αβο�λευςθσ με τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ, ςτουσ τομείσ Δ�αχείρ�ςθσ Κ�νδ�νων, 
Ενζργε�ασ �α� Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ, Β�οπο���λότθτασ 

ΟΑ1.3.0.0-A4 Ανάδε�ξθ τοπ���ν αναγ��ν ςε κζματα πολ�τ���ν ςτουσ τομείσ Δ�αχείρ�ςθσ 
Κ�νδ�νων, Ενζργε�ασ �α� Κλ�ματ��ισ Αλλαγισ, Β�οπο���λότθτασ  

ΟΑ1.3.0.0-A5 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγθτ���ν προτάςεων γ�α τθ λιψθ μζτρων �α� πολ�τ���ν �α� 
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ 

ΟΑ1.3.0.0-A6 Ε�πόνθςθ / ανακε�ρθςθ των ε�δ���ν Σχεδίων Δράςθσ ςτο πλαίς�ο τθσ 
περ�φερε�α�ισ ςτρατθγ��ισ γ�α τθν Ενζργε�α �α� τθν Κλ�ματ��ι Αλλαγι, τθ Δ�αχείρ�ςθ 
Κ�νδ�νων Καταςτροφ�ν, τθ Β�οπο���λότθτα �α� τθν Ενεργε�α�ι Απόδοςθ,  ςε ςυνεργαςία 
με τα αρμόδ�α Υπουργεία 

ΟΑ1.3.0.0-A7 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ �α� των ε�δ���ν 
Επ�χε�ρθς�α��ν Σχεδίων αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχε� 
επ�τευχκεί �ατά τθν εφαρμογι των επ�μζρουσ δράςεων �α� τθν επίτευξθ των ςτόχων που 
ζχουν τεκεί 

ΟΑ1.3.0.0-A8 Δ��τ�ωςθ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων ςε περ�φερε�α�ό 
επίπεδο, �αταγραφι των βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� εντοπ�ςμόσ απο�λίςεων από τθν 
υλοποίθςθ 

ΟΑ1.3.0.0-A9 Αξ�οποίθςθ ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν από τα πλθροφορ�α�ά ςυςτιματα 
�α� τ�σ ε�ςθγιςε�σ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων, �ακ�σ �α� εξζταςθ τθσ 
μεταβολισ των αντίςτο�χων δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο �α� 
μα�ροπρόκεςμο ορίηοντα 

ΟΑ1.3.0.0-A10 Ε�πόνθςθ Ρερ�φερε�α��ν Ερευν�ν γ�α κζματα Ενζργε�ασ �α� Κλ�ματ��ισ 
Αλλαγισ, Δ�αχείρ�ςθσ Κ�νδ�νων, Β�οπο���λότθτασ, Ενεργε�α�ισ Απόδοςθσ 

ΟΑ1.3.0.0-A11 Ανάπτυξθ �α� εφαρμογι εργαλείων �α� δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ των 
πολ�τ���ν �α� δ�αδ��ας��ν ςτο πλαίς�ο των τομζων αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  
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ΟΑ1.3.0.0-A12 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία 
�α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων γ�α τουσ τομείσ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ. 

δ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.4) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία �α� ανάλυςθ ποςοτ���ν �α� πο�οτ���ν 
δεδομζνων γ�α τουσ τομείσ - �λάδουσ προτερα�ότθτασ τθσ Περ�φερε�α�ισ τρατθγ��ισ 
Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ, ε�πόνθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ 
Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων πολ�τ��ισ �α� τθν 
ανάπτυξθ παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ ς�νδεςθ των προτερα�οτιτων ςτουσ τομείσ Ζρευνασ, 
Σεχνολογ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Σεχνολογίασ (ΕΣΑΚ), Επ�χε�ρθματ��ότθτασ, Ψθφ�α�ισ 
Ανάπτυξθσ, Εδαφ��ισ υνεργαςίασ, Ολο�λθρωμζνθσ Χωρ��ισ Ανάπτυξθσ, με τθν 
ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφ�ςτάμενων ι/�α� νζων ανταγων�ςτ���ν πλεονε�τθμάτων τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.4.0.0-A1 Ρρο�κθςθ Δράςεων ςυνεργαςίασ επ�ςτθμον��ισ �α� επ�χε�ρθματ��ισ 
�ο�νότθτασ (ε�δ��ότερα των ΜΜΕ) ςτουσ τομείσ-�λάδουσ προτερα�ότθτασ που αναδε��ν�ε� 
θ ςτρατθγ��ι RIS3 ςτθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ   

ΟΑ1.4.0.0-A2 Ανάπτυξθ δράςεων ςυνεργαςίασ με τθν α�αδθμαϊ�ι �α� ερευνθτ��ι 
�ο�νότθτα, τ�σ επ�χε�ριςε�σ, φορείσ τθσ αυτοδ�οί�θςθσ �α� τθν �ο�νωνία πολ�τ�ν, ςτο 
πλαίς�ο του μοντζλου τθσ τετραπλισ ζλ��ασ, γ�α τθν υποςτιρ�ξθ τθσ επ�χε�ρθματ��ότθτασ 
ςτθ Δυτ��ι Μα�εδονία, μζςω προ�κθςθσ τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογ��ισ Ανάπτυξθσ �α� 
Κα�νοτομίασ (ΕΤΑΚ) 

ΟΑ1.4.0.0-A3 Υποςτιρ�ξθ τθσ λε�τουργίασ του Ρερ�φερε�α�ο� Επ�ςτθμον��ο� Συμβουλίου 
Ζρευνασ �α� Κα�νοτομίασ (ΡΣΕΚ), όπωσ προβλζπετα� ςτθ ςχετ��ι νομοκεςία 

ΟΑ1.4.0.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ �α� προ�κθςθ Δράςεων ενίςχυςθσ των υποδομ�ν �α� 
δομ�ν ςτιρ�ξθσ τθσ επ�χε�ρθματ��ότθτασ, ενδυνάμωςθσ ςυνεργας��ν �α� δ��τυ�ςεων �α� 
προ�κθςθσ των ςυνεργατ���ν ςχθματ�ςμ�ν 

ΟΑ1.4.0.0-A5 Ανάλθψθ δράςεων �α� πρωτοβουλ��ν γ�α τθν προ�κθςθ κεςμ���ν 
παρεμβάςεων, με ς�οπό τθ βελτίωςθ του επ�χε�ρθματ��ο� περ�βάλλοντοσ 

--ΟΑ1.4.0.0-Δ5.1 Συνεργαςία με τθ Δομι ςτιρ�ξθσ τθσ επ�χε�ρθματ��ότθτασ  

--ΟΑ1.4.0.0-Δ5.2 Καταγραφι �α� ςτατ�ςτ��ι παρα�ολο�κθςθ τθσ επενδυτ��ισ 
δραςτθρ�ότθτασ �α� των αναπτυξ�α��ν μεγεκ�ν �α� τάςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ   

ΟΑ1.4.0.0-A6 Λε�τουργία βάςθσ δεδομζνων γ�α τθν ενίςχυςθ, παρα�ολο�κθςθ, εξζλ�ξθ των 
επ�χε�ριςεων, �α� ε�δ��ά των ΜΜΕ, τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, �ατά �λάδο �α� 
τομείσ τθσ ο��ονομίασ 

ΟΑ1.4.0.0-A7 Συγ�ζντρωςθ δεδομζνων ςχετ���ν με τθν επενδυτ��ι δραςτθρ�ότθτα �α� τ�σ 
δ�αμορφο�μενεσ τάςε�σ ςτ�σ μεταπο�θτ��ζσ �α� λο�πζσ δραςτθρ�ότθτεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Δ/νςε�σ Ανάπτυξθσ �α� τ�σ αντίςτο�χεσ υπθρεςίεσ 
του αρμόδ�ου Υπουργείου  
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ΟΑ1.4.0.0-A8 Κατθγορ�οποίθςθ, �εράρχθςθ �α� επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων �α� 
επ�μζρουσ αναγ��ν, όπωσ αυτζσ προ��πτουν από τθ δ�αδ��αςία τθσ δθμός�ασ 
δ�αβο�λευςθσ με τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ 

ΟΑ1.4.0.0-A9 Ανάδε�ξθ τοπ���ν αναγ��ν ςε κζματα πολ�τ���ν των τομζων-�λάδων 
προτερα�ότθτασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ  

ΟΑ1.4.0.0-A10 Αποτ�πωςθ �α� χαρτογράφθςθ των χωρ���ν δ�αςτάςεων των τομζων ΕΤΑΚ, 
Επ�χε�ρθματ��ότθτασ, Ψθφ�α�ισ Ανάπτυξθσ, Εδαφ��ισ Συνεργαςίασ, Ολο�λθρωμζνθσ 
Χωρ��ισ Ανάπτυξθσ  

ΟΑ1.4.0.0-A11 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγθτ���ν προτάςεων γ�α τθ λιψθ μζτρων �α� πολ�τ���ν �α� 
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ 

ΟΑ1.4.0.0-A12 Ε�πόνθςθ / ανακε�ρθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ Ζξυπνθσ 
Εξε�δί�ευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ε�δ��ι Υπθρεςία Δ�αχείρ�ςθσ Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� το αρμόδ�ο Υπουργείο  

ΟΑ1.4.0.0-A13 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ, με 
ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχε� επ�τευχκεί �ατά τθν εφαρμογι των επ�μζρουσ δράςεων �α� 
τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί 

ΟΑ1.4.0.0-A14 Δ��τ�ωςθ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων ςε περ�φερε�α�ό 
επίπεδο, �αταγραφι των βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� εντοπ�ςμόσ απο�λίςεων από τθν 
υλοποίθςθ  

ΟΑ1.4.0.0-A15 Αξ�οποίθςθ ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν από τα πλθροφορ�α�ά ςυςτιματα 
�α� τ�σ ε�ςθγιςε�σ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων, �ακ�σ �α� εξζταςθ τθσ 
μεταβολισ των αντίςτο�χων δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο �α� 
μα�ροπρόκεςμο ορίηοντα 

ΟΑ1.4.0.0-A16 Ε�πόνθςθ Ρερ�φερε�α��ν Ερευν�ν γ�α κζματα Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ, ΕΤΑΚ, 
Επ�χε�ρθματ��ότθτασ, Ψθφ�α�ισ Ανάπτυξθσ, Εδαφ��ισ Συνεργαςίασ, Ολο�λθρωμζνθσ 
Χωρ��ισ Ανάπτυξθσ  

ΟΑ1.4.0.0-A17 Ε�πόνθςθ / ανακε�ρθςθ των Ρερ�φερε�α��ν Επ�χε�ρθς�α��ν Σχεδίων ςτουσ 
τομείσ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΟΑ1.4.0.0-A18 Ανάπτυξθ �α� εφαρμογι εργαλείων �α� δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ των 
πολ�τ���ν �α� δ�αδ��ας��ν ςτο πλαίς�ο των τομζων-�λάδων προτερα�ότθτασ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ �α� των τομζων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ 

ΟΑ1.4.0.0-A19 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία 
�α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων γ�α τουσ τομείσ-�λάδουσ προτερα�ότθτασ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ Ζξυπνθσ Εξε�δί�ευςθσ �α� τουσ τομείσ αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ 

ε. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Τποδομ�ν (ΚΩΔ. ΟΑ1.5) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία �α� ανάλυςθ ποςοτ���ν �α� πο�οτ���ν 
δεδομζνων γ�α τουσ τομείσ Μεταφορ�ν �α� Δ��τ�ων, Τδατ���ν Πόρων, Απορρ�μμάτων, 
Πολ�τ�ςμο�, Σουρ�ςμο�, Ακλθτ�ςμο�, ε�πόνθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Στρατθγ��ισ γ�α τουσ εν λόγω τομείσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων 
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πολ�τ��ισ �α� τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων, με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφ�ςτάμενων 
ι/�α� νζων ανταγων�ςτ���ν πλεονε�τθμάτων τθσ Ρερ�φζρε�ασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.5.0.0-A1 Κατθγορ�οποίθςθ, �εράρχθςθ �α� επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων �α� 
επ�μζρουσ αναγ��ν, όπωσ αυτζσ προ��πτουν από τθ δ�αδ��αςία τθσ δθμός�ασ 
δ�αβο�λευςθσ με τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ      

ΟΑ1.5.0.0-A2 Ανάδε�ξθ τοπ���ν αναγ��ν ςε κζματα πολ�τ���ν του ςυγ�ε�ρ�μζνου τομζα 
Υποδομ�ν 

ΟΑ1.5.0.0-A3 Αποτ�πωςθ �α� χαρτογράφθςθ των χωρ���ν δ�αςτάςεων ςτουσ τομείσ 
Μεταφορ�ν �α� Δ��τ�ων, Υδατ���ν Ρόρων, Απορρ�μμάτων, Ρολ�τ�ςμο�, Τουρ�ςμο�, 
Ακλθτ�ςμο�  

ΟΑ1.5.0.0-A4 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγθτ���ν προτάςεων γ�α τθ λιψθ μζτρων �α� πολ�τ���ν �α� 
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ  

ΟΑ1.5.0.0-A5 Σ�νταξθ / ςυνδ�αμόρφωςθ / ανακε�ρθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ γ�α 
τ�σ Υποδομζσ �α� τα Δί�τυα, τουσ Υδατ��ο�σ Ρόρουσ, του Σχεδίου Δ�αχείρ�ςθσ Αποβλιτων, 
ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδ�α Υπουργεία    

ΟΑ1.5.0.0-A6 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ εν λόγω Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ, με ζμφαςθ ςτθν 
πρόοδο που ζχε� επ�τευχκεί �ατά τθν εφαρμογι των επ�μζρουσ δράςεων �α� τθν επίτευξθ 
των ςτόχων που ζχουν τεκεί 

ΟΑ1.5.0.0-A7 Δ��τ�ωςθ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων ςε περ�φερε�α�ό 
επίπεδο, �αταγραφι των βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� εντοπ�ςμόσ απο�λίςεων από τθν 
υλοποίθςθ 

ΟΑ1.5.0.0-A8 Αξ�οποίθςθ ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν από τα πλθροφορ�α�ά ςυςτιματα 
�α� τ�σ ε�ςθγιςε�σ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων, �ακ�σ �α� εξζταςθ τθσ 
μεταβολισ των αντίςτο�χων δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο �α� 
μα�ροπρόκεςμο ορίηοντα 

ΟΑ1.5.0.0-A9 Ε�πόνθςθ Ρερ�φερε�α��ν Ερευν�ν γ�α κζματα των τομζων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ  

ΟΑ1.5.0.0-A10 Ανάπτυξθ �α� εφαρμογι εργαλείων �α� δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ των 
πολ�τ���ν �α� δ�αδ��ας��ν ςτο πλαίς�ο των τομζων αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΟΑ1.5.0.0-A1 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία 
�α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων γ�α τουσ τομείσ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ. 

ςτ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Κο�νων��ισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά Βίου Μάκθςθσ 
(ΚΩΔ. ΟΑ1.6) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ε�πόνθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ γ�α 
τθν Κο�νων��ι Ζνταξθ (ΡεΣΚΕ) �α� μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων πολ�τ��ισ 
�α� τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων με ςτόχο τθν �αταπολζμθςθ τθσ φτ�χε�ασ �α� του 
�ο�νων��ο� απο�λε�ςμο� των �ατοί�ων τθσ Ρερ�φζρε�ασ που αντ�μετωπίηουν αυξθμζνα 
προβλιματα δ�αβίωςθσ �α� �ο�νων��ισ ζνταξθσ, ςτιρ�ξθ του Ρερ�φερε�α�ο� �α� Εκν��ο� 
Μθχαν�ςμο� Δ�άγνωςθσ Αγοράσ εργαςίασ γ�α τθν ανίχνευςθ των αναγ��ν, τάςεων �α� 
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προ�λιςεων τθσ περ�φερε�α�ισ αγοράσ εργαςίασ �α� τθ δ�αμόρφωςθ προτάςεων πολ�τ��ισ 
ςχετ���ν με τθν απαςχόλθςθ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Κο�νων��ισ Ζνταξθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A1 Κατθγορ�οποίθςθ, �εράρχθςθ �α� επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων �α� 
επ�μζρουσ αναγ��ν, όπωσ αυτζσ προ��πτουν από τθ δ�αδ��αςία τθσ δθμός�ασ 
δ�αβο�λευςθσ με τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ  

ΟΑ1.6.0.0-A2 Ανάδε�ξθ τοπ���ν αναγ��ν ςε κζματα πολ�τ���ν Κο�νων��ισ Ζνταξθσ �α� 
Απαςχόλθςθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A3 Αποτ�πωςθ �α� χαρτογράφθςθ των χωρ���ν δ�αςτάςεων τθσ φτ�χε�ασ �α� 
του �ο�νων��ο� απο�λε�ςμο�, τθσ Απαςχόλθςθσ, τθσ Ρα�δείασ, τθσ Υγείασ - Ρρόνο�ασ, των 
Κο�νων���ν Υποδομ�ν 

ΟΑ1.6.0.0-A4 Δ�ατ�πωςθ ε�ςθγθτ���ν προτάςεων γ�α τθ λιψθ μζτρων �α� πολ�τ���ν �α� 
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α ζγ�ρ�ςθ 

ΟΑ1.6.0.0-A5 Σ�νταξθ / ανακε�ρθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Στρατθγ��ισ γ�α τθν Κο�νων��ι 
Ζνταξθ (ΡεΣΚΕ) �α� τθν Απαςχόλθςθ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδ�α Υπουργεία 

ΟΑ1.6.0.0-A6 Συντον�ςμόσ των Διμων εντόσ των ορίων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςε κζματα 
�ο�νων��ισ αλλθλεγγ�θσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι ορ�ηόντ�ων μζτρων πολ�τ��ισ �α� 
τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίς�ο τθσ αντ�μετ�π�ςθσ ε�δ���ν τοπ���ν αναγ��ν 

ΟΑ1.6.0.0-A7 Κατάλλθλθ υποςτιρ�ξθ �α� δ�άκεςθ τεχνογνωςίασ ςτουσ Διμουσ γ�α τθν 
εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ των πολ�τ���ν �ο�νων��ισ ζνταξθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A8 Δ��τ�ωςθ όμορων Διμων με επ�δ�ω�όμενο ς�οπό τθν αντ�μετ�π�ςθ �ο�ν�ν 
αναγ��ν 

ΟΑ1.6.0.0-A9 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ ΡεΣΚΕ, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχε� επ�τευχκεί 
�ατά τθν εφαρμογι των επ�μζρουσ δράςεων �α� τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, 
τόςο ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ όςο �α� ςε επίπεδο Διμων 

ΟΑ1.6.0.0-A10 Αξ�οποίθςθ ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν από τα πλθροφορ�α�ά ςυςτιματα 
�α� τ�σ ε�ςθγιςε�σ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων, �ακ�σ �α� εξζταςθ τθσ 
μεταβολισ των δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο �α� μα�ροπρόκεςμο ορίηοντα 

ΟΑ1.6.0.0-A11 Δ��τ�ωςθ των εμπλε�όμενων Υπθρες��ν �α� φορζων ςε περ�φερε�α�ό 
επίπεδο, �αταγραφι των βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� εντοπ�ςμόσ απο�λίςεων από τθν 
υλοποίθςθ 

ΟΑ1.6.0.0-A12 Ε�πόνθςθ Ρερ�φερε�α��ν Ερευν�ν γ�α κζματα Κο�νων��ισ Ζνταξθσ, 
Απαςχόλθςθσ, Ρα�δείασ, Υγείασ– Ρρόνο�ασ �α� Κο�νων���ν Υποδομ�ν 

ΟΑ1.6.0.0-A13 Ανάπτυξθ �α� εφαρμογι εργαλείων �α� δε��τ�ν παρα�ολο�κθςθσ των 
δ�αδ��ας��ν �ο�νων��ισ ζνταξθσ των ωφελο�μενων τθσ ΡεΣΚΕ, �δίωσ ςε ηθτιματα που 
άπτοντα� τθσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ �α� τθσ ανάπτυξθσ ο��ονομ��ισ δραςτθρ�ότθτασ 
�ακ�σ �α� των πολ�τ���ν ςτουσ τομείσ Απαςχόλθςθσ, Ρα�δείασ, Υγείασ – Ρρόνο�ασ �α� 
Κο�νων���ν Υποδομ�ν 
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ΟΑ1.6.0.0-A14 Ραρα�ολο�κθςθ �α� �αταγραφι �ο�νων���ν φα�νομζνων, όπωσ α�ραία 
φτ�χε�α, υπερχρεωμζνα νο��ο�υρ�ά �α� αντ�μετ�π�ςθ �ο�νων���ν προβλθμάτων, �δ�αίτερα 
των ευάλωτων πλθκυςμ�α��ν ομάδων 

ΟΑ1.6.0.0-A15 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι τθσ φτ�χε�ασ �α� του 
�ο�νων��ο� απο�λε�ςμο�, ςυλλογι, επεξεργαςία �α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων 
ςτατ�ςτ��ο� χαρα�τιρα �α� αναφορ�ν �ο�νων���ν φα�νομζνων ςε περ�φερε�α�ό �α� τοπ��ό 
επίπεδο, �ακ�σ �α� δράςεων τθσ περ�φερε�α�ισ ςτρατθγ��ισ 

ΟΑ1.6.0.0-A16 Δθμ�ουργία δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ γ�α τθν �αταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία 
�α� ανάλυςθ ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων γ�α τουσ τομείσ Απαςχόλθςθσ, Ρα�δείασ, Υγείασ– 
Ρρόνο�ασ �α� Κο�νων���ν Υποδομ�ν 

ΟΑ1.6.0.0-A17 Δ�αβίβαςθ ςτο�χείων, δεδομζνων �α� πλθροφορ��ν προσ το Εν�αίο 
Γεωπλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα (Ε.ΓΡ.Σ) του Εκν��ο� Μθχαν�ςμο� Συντον�ςμο�, 
Ραρα�ολο�κθςθσ �α� Αξ�ολόγθςθσ των Ρολ�τ���ν Κο�νων��ισ Ζνταξθσ �α� Κο�νων��ισ 
Συνοχισ 

ΟΑ1.6.0.0-A18 Σ�νταξθ �α� υποβολι ετις�ασ ζ�κεςθσ, �ατόπ�ν ζγ�ρ�ςθσ από το 
Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο, προσ τ�σ αρμόδ�εσ �εντρ��ζσ Υπθρεςίεσ. 

Τομζασ Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά Βίου Μάκθςθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A19 Συλλογι, ανάλυςθ �α� επεξεργαςία ςτο�χείων γ�α τθ δ�άγνωςθ των αναγ��ν 
τθσ περ�φερε�α�ισ αγοράσ εργαςίασ  

--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.1 Συγ�ζντρωςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςχετ���ν με τθν 
αγορά εργαςίασ (ςτο�χείων ο��ονομ��ισ ανάπτυξθσ, �α�νοτομίασ, εμπορ��ισ 
δραςτθρ�ότθτασ, απαςχόλθςθσ �α� απαςχολθς�μότθτασ, �.λπ.) 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.2 Ευκ�νθ γ�α τθν ε�ςαγωγι δεδομζνων, τθν επεξεργαςία δεδομζνων �α� 
τον ζλεγχο των ςτο�χείων μζςω Ρλθροφορ�α�ο� Συςτιματοσ 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.3 Κάλυψθ των π�καν�ν αναγ��ν του Ραρατθρθτθρίου ςε επ�πρόςκετα 
δεδομζνα �α� μεκόδουσ ε�ρεςθσ δεδομζνων 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.4 Δ�αρ�ισ �α� ςυςτθματ��ι παρα�ολο�κθςθ των εξελίξεων που αφορο�ν 
ςτθν �ατάρτ�ςθ ςτατ�ςτ���ν π�νά�ων ςχετ���ν με κζματα εννο�ολογ��ο�/μεκοδολογ��ο� 
πλα�ςίου, ςε μεκόδουσ δ�εξαγωγισ ερευν�ν πεδίου, ςε δ�εκνείσ ι ελλθν��ζσ ταξ�νομιςε�σ, 
οδθγίεσ Eurostat προσ τθν ΕΛΣΤΑΤ �α� τον Εκν��ό Μθχαν�ςμό Δ�άγνωςθσ Αναγ��ν τθσ 
Αγοράσ Εργαςίασ 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.5 Δ�αμόρφωςθ π�νά�ων ς�μφωνα με τ�σ απα�τιςε�σ του Εκν��ο� 
Μθχαν�ςμο� Δ�άγνωςθσ Αναγ��ν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ 

ΟΑ1.6.0.0-A20 Ε�πόνθςθ ερευν�ν πεδίου με τθ ςυνεργαςία Ρανεπ�ςτθμίων �α� του 
Εκν��ο� Ινςτ�το�του Εργαςίασ �α� Ανκρ�π�νου Δυναμ��ο� (ΕΙΕΑΔ), χρθς�μοπο��ντασ γ�α τθ 
δε�γματολθψία το μθτρ�ο επ�χε�ριςεων του ΓΕΜΘ. 

ΟΑ1.6.0.0-A21 Υλοποίθςθ Δράςεων δ��τ�ωςθσ, �ο�νων��ισ δ�αβο�λευςθσ, επ��ο�νωνίασ �α� 
προβολισ, γ�α τθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφο�σ χαρα�τιρα του Ρερ�φερε�α�ο� 
Ραρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ �α� τθν ανάπτυξθ ςυνεργας��ν ςε εκν��ό �α� δ�α�ρατ��ό 
επίπεδο 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.1 Δ�ερε�νθςθ αναγ��ν προβολισ του Ρερ�φερε�α�ο� Ραρατθρθτθρίου 
Απαςχόλθςθσ 
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--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.2 Σ�νταξθ δελτίων τ�που (εςωτερ��ο�/εξωτερ��ο�) ςχετ��ά με τ�σ 
δραςτθρ�ότθτεσ του Ρερ�φερε�α�ο� Ραρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.3 Οργάνωςθ δράςεων προβολισ του Ρερ�φερε�α�ο� Ραρατθρθτθρίου 
Απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα �α� ςτο εξωτερ��ό μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςε ε�κζςε�σ �α� 
ςυνζδρ�α 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.4 Συντον�ςμόσ ενεργε��ν δ�άχυςθσ τθσ πλθροφορίασ γεν��ο� 
ενδ�αφζροντοσ μζςω δ�αδ��τυα�ισ π�λθσ (portal) 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.5 Δθμ�ουργία �α� ανάπτυξθ δ��τ�ων ςυνεργαςίασ με φορείσ του 
εξωτερ��ο� γ�α τθν ανταλλαγι ςτο�χείων �α� τεχνογνωςίασ 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.6 Συντον�ςμόσ τθσ δθμοςίευςθσ ε�κζςεων �α� ενθμερωτ���ν φυλλαδίων 
(newsletters) 

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.7 Δ�αχείρ�ςθ α�τθμάτων φορζων �α� �δ�ωτ�ν γ�α τθν παροχι πλθροφορ��ν 
�α� ςτο�χείων του Ραρατθρθτθρίου 

ΟΑ1.6.0.0-A22 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ του Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου Ανάπτυξθσ του 
Εργατ��ο� Δυναμ��ο� �α� Σ�νδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (ΡΣΑΔΑ), γ�α τθ δ�αβο�λευςθ, το 
ςχεδ�αςμό �α� τθν αξ�ολόγθςθ των πολ�τ���ν γ�α τθν αγορά εργαςίασ �α� τθ δ�ας�νδεςθ 
αυτ�ν με τ�σ ςυνολ��ζσ αναπτυξ�α�ζσ πολ�τ��ζσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.6.0.0-A23 Σχεδ�αςμόσ �α� υλοποίθςθ δράςεων ςχετ���ν με τθν περ�φερε�α�ι αγορά 
εργαςίασ, με αξ�οποίθςθ ανταγων�ςτ���ν �α� μθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ εκν��ισ ι 
ευρωπαϊ�ισ προζλευςθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A24 Ραρα�ολο�κθςθ των τάςεων που επ��ρατο�ν ςτθν Ελλθν��ι Επ��ράτε�α �α� 
τθν Ευρωπαϊ�ι Ζνωςθ �α� των πολ�τ���ν που αναπτ�ςςοντα� �α� αφορο�ν τθν Απαςχόλθςθ 
�ακ�σ �α� τθσ προςαρμογισ τθσ �ο�νοτ��ισ νομοκεςίασ ςτ�σ ελλθν��ζσ απα�τιςε�σ. 

ΟΑ1.6.0.0-A25 Ραροχι �ατευκ�νςεων γ�α κζματα του τυπ��ο� ε�πα�δευτ��ο� ςυςτιματοσ, 
τθσ πζραν του τυπ��ο� ε�πα�δευτ��ο� ςυςτιματοσ δ�ά βίου μάκθςθσ �α� τθσ ς�νδεςθσ 
αυτ�ν με τθν απαςχόλθςθ ςτα Τμιματα Τουρ�ςμο�-Ρολ�τ�ςμο�, Ρα�δείασ �α� 
Απαςχόλθςθσ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΟΑ1.6.0.0-A26 Υποςτιρ�ξθ των ςυλλογ���ν οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτθν ζρευνα τθσ 
αγοράσ εργαςίασ τθσ περ�φζρε�ασ, ςτθν �εράρχθςθ των ε�δ��οτιτων επαγγελματ��ισ 
�ατάρτ�ςθσ που πρζπε� να λε�τουργιςουν ςτα Ινςτ�το�τα Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ 
(Ι.Ε.Κ.), ςτα Κζντρα Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ (Κ.Ε.Κ.) �α� γεν��ότερα ςτ�σ ςχολζσ 
επαγγελματ��ισ �ατάρτ�ςθσ �α� ςτθ ς�νδεςθ τθσ παρεχόμενθσ επαγγελματ��ισ �ατάρτ�ςθσ 
με τ�σ αναπτυξ�α�ζσ ανάγ�εσ �α� δυνατότθτεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.6.0.0-A27 Συγ�ρότθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Επ�τροπισ Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ 

ΟΑ1.6.0.0-A28 Υποςτιρ�ξθ των ςυλλογ���ν οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτθν ε�πόνθςθ, 
παρα�ολο�κθςθ �α� αξ�ολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του περ�φερε�α�ο� Ρρογράμματοσ Δ�ά 
Βίου Μάκθςθσ 

ΟΑ1.6.0.0-A29 Εξε�δί�ευςθ �α� �ατάρτ�ςθ προγραμμάτων προσ υποςτιρ�ξθ τθσ δ�ά βίου 
μάκθςθσ, ςτο πλαίς�ο των �ατευκ�νςεων �α� του ςχεδ�αςμο� του αρμόδ�ου Υπουργείου 
�α� ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία. 
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η. Στο Σμιμα Πλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ (ΚΩΔ. ΟΑ1.7) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Οργάνωςθ �α� παρα�ολο�κθςθ των ενεργε��ν πλθροφόρθςθσ �α� 
επ��ο�νωνίασ των Αναπτυξ�α��ν Ρρογραμμάτων, ςτθ βάςθ τθσ εγ�ε�ρ�μζνθσ ςτρατθγ��ισ 
επ��ο�νωνίασ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν ευρ�τερθ δ�άδοςθ πλθροφορ��ν προσ τουσ 
φορείσ �α� το ευρ� �ο�νό, �ακ�σ �α� δ�οργάνωςθ δ�αβουλε�ςεων γ�α 
ςυγ�ζντρωςθ/αξ�ολόγθςθ προτάςεων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ1.7.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ �α� ε�ςιγθςθ τθσ ςτρατθγ��ισ επ��ο�νωνίασ των Αναπτυξ�α��ν 
Ρρογραμμάτων, �ακ�σ �α� των τροποπο�ιςεων αυτισ. 

ΟΑ1.7.0.0-A2 Ρροετο�μαςία του υλ��ο� γ�α τθν ενθμζρωςθ του Ρερ�φερε�α�ο� 
Συμβουλίου, τουλάχ�ςτον μία φορά �ατ’ ζτοσ, ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο τθσ ςτρατθγ��ισ 
επ��ο�νωνίασ, τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ �α� τ�σ ςχεδ�αηόμενεσ γ�α το επόμενο 
ζτοσ δράςε�σ πλθροφόρθςθσ �α� επ��ο�νωνίασ.  

ΟΑ1.7.0.0-A3 Κατάρτ�ςθ, ε�ςιγθςθ �α� ε�τζλεςθ προγραμμάτων προβολισ του ζργου �α� 
των υπθρες��ν που παρζχε� θ Ρερ�φζρε�α, ςε ςυνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ. 

ΟΑ1.7.0.0-A3 Σχεδ�αςμόσ, ς�νταξθ �α� παραγωγι οδθγ�ν �α� γεν��ά πλθροφορ�α�ο� 
υλ��ο� (φυλλάδ�α, αφίςεσ, ενθμερωτ��ά δελτία �.λπ.). Μζρ�μνα γ�α τθ δ�άκεςθ 
επ��ο�νων�α�ο� υλ��ο� προςβάς�μου ςε άτομα με αναπθρία. 

ΟΑ1.7.0.0-A4 Υποςτιρ�ξθ φορζων ςτθν οργάνωςθ �α� υλοποίθςθ τθσ δθμος�ότθτασ ςτ�σ 
δράςε�σ τουσ. 

ΟΑ1.7.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ �α� επ��α�ροποίθςθ του περ�εχομζνου του 
δ�αδ��τυα�ο� τόπου τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� των ΡΕ. 

ΟΑ1.7.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυγ�ζντρωςθ �α� παρουςίαςθ ετθςίωσ παραδε�γμάτων 
αναπτυξ�α��ν προγραμμάτων �α� δράςεων ςτο δ�αδ��τυα�ό του τόπο. 

ΟΑ1.7.0.0-A7 Δ�οργάνωςθ ενθμερωτ���ν δραςτθρ�οτιτων γ�α τα αναπτυξ�α�ά 
προγράμματα �α� τ�σ δράςε�σ, ςυμμετοχι ςε ε�δθλ�ςε�σ δθμος�ότθτασ / ενθμζρωςθσ, 
παροχι ενθμερωτ��ο� υλ��ο� �α� πλθροφορ��ν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

ΟΑ1.7.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ δ�οργαν�ςεων ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων �α� 
μζρ�μνα γ�α τθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ1.7.0.0-A9 Ανάπτυξθ �α� �αλλ�ζργε�α ςχζςεων ςυνεργαςίασ με πανεπ�ςτθμ�α�ά �.α. 
�δρ�ματα, υπθρεςίεσ, οργαν�ςμο�σ �α� φορείσ του εςωτερ��ο� �α� του εξωτερ��ο� 

ΟΑ1.7.0.0-A10 Δ�ενζργε�α δ�αβουλε�ςεων γ�α κζματα που αφορο�ν αναπτυξ�α�ζσ Δράςε�σ  

ΟΑ1.7.0.0-A11 Συμμετοχι ςτ�σ δ�αδ��αςίεσ πρόςλθψθσ εξωτερ���ν Συμβο�λων 
Δθμος�ότθτασ (προδ�αγραφζσ γ�α προ�ιρυξθ �.λπ.). 

ΟΑ1.7.0.0-A12 Τιρθςθ �α� ςυνεχισ ενθμζρωςθ αρχείου δράςεων Ρ&Ε, π/υ, αποτίμθςθσ �α� 
αξ�ολόγθςθσ δράςεων, παραδε�γμάτων ζργων, �αλ�ν πρα�τ���ν (φωτογραφ��ν, 
πολυμζςων �.λπ.). 

ΟΑ1.7.0.0-A13 Ραροχι ςτο�χείων γ�α τ�σ ε�κζςε�σ απολογ�ςμο�, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ. 
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ΟΑ1.7.0.0-A14 Συνεργαςία με το Γραφείο Τ�που �α� Δθμοςίων Σχζςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ.  

ΟΑ1.7.0.0-A15 Ε�ςιγθςθ ε�πόνθςθσ μελετ�ν, ερευν�ν, εμπε�ρογνωμοςυν�ν, εγχε�ρ�δίων 
δ�αδ��ας��ν ςχετ���ν με το αντ��είμενο. 

ΟΑ1.7.0.0-A16 Συμμετοχι ςε δ�εκνι �α� ευρωπαϊ�ά ςυνζδρ�α �α� ςυναντιςε�σ. 

 

Άξζξν 20 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  
�ηεύζ�λ��ο Δ�αξκνγήο Πξνγξακκά�ωλ θαη �ξά�εωλ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ Προγραμμάτων �α� Δράςεων (ΚΩΔ. ΟΑ2) ζχε� τον εξισ 
επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ υλοποίθςθσ των αναπτυξ�α��ν πολ�τ���ν �α� δράςεων 
τθσ περ�φζρε�ασ, αποτελεςματ��ι δθμος�ονομ��ι δ�αχείρ�ςθ �α� βζλτ�ςτθ αξ�οποίθςθ των 
δ�ακζς�μων χρθματοδοτ���ν πόρων, ςυντον�ςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ των 
Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων �α� Σχεδίων Δράςθσ, ανάπτυξθ επ�χε�ρθς�α��ν δεξ�οτιτων 
του ανκρ�π�νου δυναμ��ο�, μζςω αναβάκμ�ςθσ τθσ ��ανότθτασ προγραμματ�ςμο� �α� 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων �α� αναπτυξ�α��ν Δράςεων. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων �ατανζμοντα� 
ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Γραφείο Τποςτιρ�ξθσ Επενδυτ�ν (ΚΩΔ. ΟΑ2.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι πλθροφόρθςθσ �α� �ακοδιγθςθσ των επ�χε�ριςεων, ε�δ��ά 
των ΜΜΕ, που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθ Δυτ��ι Μα�εδονία, με ς�οπό τθν ανάπτυξθ τθσ 
επ�χε�ρθματ��ισ ��ανότθτασ �α� ανταγων�ςτ��ότθτάσ τουσ �α� υποβοικθςθ του Τμιματοσ 
Ενίςχυςθσ τθσ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ ςτθ δ�αχείρ�ςθ των Επενδυτ���ν Ρρογραμμάτων που 
υλοπο�ο�ντα� ςτο πλαίς�ο του Αναπτυξ�α�ο� Νόμου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ2.0.1.0-A1 Ραραλαβι των α�τιςεων με τα απα�το�μενα δ��α�ολογθτ��ά γ�α τθν υπαγωγι 
των επενδυτ���ν ςχεδίων ςτ�σ δ�ατάξε�σ του Αναπτυξ�α�ο� νόμου  

ΟΑ2.0.1 Γραφείο Υποςτιρ�ξθσ Επενδυτ�ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΟΑ2.1 Τμιμα Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ 

ΟΑ2.2 Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ2.3 Τμιμα Ενίςχυςθσ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ2.4 Τμιματα Αναπτυξ�α�ο� Ρρογραμματ�ςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ Ρρογραμμάτων ΡΕ,με 
τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
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ΟΑ2.0.1.0-A2 Δ�ενζργε�α προελζγχου του φα�ζλου, όπωσ προβλζπετα� ςτον Αναπτυξ�α�ό 
Νόμο 

ΟΑ2.0.1.0-A3 Ενθμζρωςθ των φορζων των επενδυτ���ν ςχεδίων γ�α τθν πορεία εξζταςθσ 
του φα�ζλου 

ΟΑ2.0.1.0-A4 Ραραλαβι α�τιςεων, δ��α�ολογθτ���ν �α� ςτο�χείων γ�α τα λο�πά ςτάδ�α 
υλοποίθςθσ των επενδυτ���ν ςχεδίων (ελζγχου, ολο�λιρωςθσ, ε�ταμίευςθσ, τιρθςθσ των 
υποχρε�ςεων) που υπάγοντα� ςτ�σ δ�ατάξε�σ του Αναπτυξ�α�ο� νόμου *Νόμου 4399/2016 
�α� των ν. 3908/2011, 3299/2004 (Αϋ261), 2601/1998 (Αϋ81) �α� 1892/1990 (Αϋ101)+ 

ΟΑ2.0.1.0-A5 Ραροχι πλθροφορ��ν �α� δ�ευ�ρ�νίςεων γ�α τον τρόπο εφαρμογισ του 
Αναπτυξ�α�ο� Νόμου, ς�μφωνα με τ�σ εντολζσ, οδθγίεσ �α� εγ�υ�λίουσ των αρμοδίων 
υπθρες��ν 

ΟΑ2.0.1.0-A6 Ραρα�ολο�κθςθ των εξελίξεων �α� των δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ γ�α 
τθν επ�χε�ρθματ��ι ανάπτυξθ �α� ενθμζρωςθ των επ�χε�ριςεων γ�α τ�σ δ�ακζς�μεσ 
χρθματοδοτ��ζσ ευ�α�ρίεσ. 

β. Στο Σμιμα Δθμος�ονομ��ισ Παρα�ολο�κθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ2.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ του Αναπτυξ�α�ο� 
Ρρογράμματοσ τθσ περ�φζρε�ασ, παρα�ολο�κθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ του, δ�αςφάλ�ςθ 
τθσ χρθματοδότθςθσ, υποςτιρ�ξθ τθσ υλοποίθςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ �α� 
των Ετις�ων Ρρογραμμάτων Δράςθσ του Φορζα. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ2.1.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδ�ςεων (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων από Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� 
φορείσ, με ςχετ��ι αλλθλογραφία �α� επ�ς�ζψε�σ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που 
αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ 
δυνατότθτα ς�νταξθσ των αρχ���ν προτάςεων 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.2 Κατάρτ�ςθ αρχ��ισ πρόταςθσ �α� υποβολι τθσ, ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, μζςω τθσ 
θλε�τρον��ισ π�λθσ ΡΔΕ  

--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.3 Συντον�ςμόσ �α� τελ��ι δ�αμόρφωςθ όλων των απα�το�μενων τεχν���ν 
δελτίων γ�α τθν ζνταξθ νζων ζργων/μελετ�ν - τροποποίθςθ ςυνεχ�ηόμενων ζργων/μελετ�ν 

ΟΑ2.1.0.0-A2 Τροποπο�ιςε�σ Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδ�ςεων (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων από Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� 
φορείσ, με ςχετ��ι αλλθλογραφία �α� επ�ς�ζψε�σ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που 
αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ 
δυνατότθτα ς�νταξθσ τθσ τροποπο�θμζνθσ πρόταςθσ, με περ�οδ��ι ανας�όπθςθ ανά μινα 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.2 Κατάρτ�ςθ τροποπο�θμζνθσ πρόταςθσ �α� υποβολι τθσ, ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, 
μζςω τθσ θλε�τρον��ισ π�λθσ ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.3 Συντον�ςμόσ �α� τελ��ι δ�αμόρφωςθ όλων των απα�το�μενων τεχν���ν 
δελτίων γ�α τθν ζνταξθ νζων ζργων - τροποποίθςθ ςυνεχ�ηόμενων ζργων 
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ΟΑ2.1.0.0-A3 Ανα�ατανομι Ρ�ςτ�ςεων Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του 
ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ3.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων από Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� 
φορείσ, με ςχετ��ι αλλθλογραφία �α� επ�ς�ζψε�σ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που 
αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ 
δυνατότθτα ς�νταξθσ των ανα�ατανομ�ν π�ςτ�ςεων με περ�οδ��ι ανας�όπθςθ ανά μινα 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ3.2 Κατάρτ�ςθ απόφαςθσ ανα�ατανομισ π�ςτ�ςεων �α� υποβολι τθσ, ανά 
ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, μζςω τθσ θλε�τρον��ισ π�λθσ ΡΔΕ  

ΟΑ2.1.0.0-A4 Κατάρτ�ςθ ετις�ων προγραμμάτων ζργων �α� μελετ�ν που δεν 
χρθματοδοτο�ντα� από το ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ4.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων από φορείσ, με ςχετ��ι αλλθλογραφία �α� 
επ�ς�ζψε�σ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-
μελετ�ν που δεν χρθματοδοτο�ντα� από το ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ 
δυνατότθτα ς�νταξθσ των αρχ���ν προτάςεων �α� τροποποίθςθσ αυτ�ν 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ4.2 Κατάρτ�ςθ αρχ��ισ πρόταςθσ ανά πρόγραμμα �α� τροποποίθςθ αυτ�ν 

ΟΑ2.1.0.0-A5 Κατάρτ�ςθ προγραμμάτων ζργων που χρθματοδοτο�ντα� από ενάρ�κμα ζργα 
των ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ) του εκν��ο� ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ5.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων, που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων 
ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθν �ατάρτ�ςθ-τροποποίθςθ 
προγραμμάτων ζργων που χρθματοδοτο�ντα� από ενάρ�κμα ζργα των ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ) του 
εκν��ο� ΡΔΕ, με περ�οδ��ό ζλεγχο 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ5.2 Κατάρτ�ςθ - μζρ�μνα �ατάρτ�ςθσ προγραμμάτων ζργων ανά ενάρ�κμο ζργο 
τθσ Συλλογ��ισ Απόφαςθσ ζργων του ΡΔΕ 

ΟΑ2.1.0.0-A6 Ραρα�ολο�κθςθ των ο��ονομ���ν ςτο�χείων των ζργων των εγ�ε�ρ�μζνων 
Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ6.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων, που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων 
ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθν παρα�ολο�κθςθ του 
ο��ονομ��ο� αντ��ε�μζνου των ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ �α� επ��α�ροποίθςθ των 
ο��ονομ���ν ςτο�χείων τουσ, με �ακθμερ�νό ζλεγχο 

ΟΑ2.1.0.0-A7 Αίτθμα χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίς�α των εγ�ε�ρ�μζνων Συλλογ���ν 
Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ7.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων, που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων 
ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ δυνατότθτα ς�νταξθσ 
α�τιματοσ χρθματοδότθςθσ ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ, με περ�οδ��ι ανας�όπθςθ ανά μινα 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ7.2 Κατάρτ�ςθ ςχετ��ο� πίνα�α α�τιματοσ χρθματοδότθςθσ ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ �α� 
ς�νταξθ του ςχετ��ο� εγγράφου-α�τιματοσ  

ΟΑ2.1.0.0-A8 Ορ�ςμόσ υπολόγου δ�αχείρ�ςθσ π�ςτ�ςεων Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων 
�α� Μελετ�ν του ΡΔΕ *ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ)+ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ8.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων από Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� 
φορείσ, με ςχετ��ι αλλθλογραφία �α� επ�ς�ζψε�σ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που 
αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθ 
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δυνατότθτα ορ�ςμο� υπολόγου ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ, με περ�οδ��ι ανας�όπθςθ ανά 
μινα 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ8.2 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ορ�ςμο� υπολόγου ζργου-μελζτθσ του ΡΔΕ 

ΟΑ2.1.0.0-A9 Δ�άκεςθ πίςτωςθσ ςτα πλαίς�α των εγ�ε�ρ�μζνων Συλλογ���ν Αποφάςεων 
Ζργων �α� Μελετ�ν του ΡΔΕ *ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ)+ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.1 Ζρευνα γ�α τθ δυνατότθτα δ�άκεςθσ πίςτωςθσ ςε απάντθςθ ςχετ���ν 
α�τθμάτων όλων των φορζων υλοποίθςθσ ζργων-μελετ�ν των ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ του ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.2 Κατάρτ�ςθ εγγράφου γ�α τθ δ�άκεςθ πίςτωςθσ γ�α τθν υλοποίθςθ ζργων-
μελετ�ν του ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.3 Ζρευνα γ�α τθ δυνατότθτα δ�άκεςθσ πίςτωςθσ ςε απάντθςθ ςχετ���ν 
α�τθμάτων όλων των φορζων υλοποίθςθσ ζργων-μελετ�ν των ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ του ΡΔΕ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.4 Κατάρτ�ςθ εγγράφου γ�α τθ δ�άκεςθ πίςτωςθσ γ�α τθν υλοποίθςθ ζργων-
μελετ�ν του ΡΔΕ 

ΟΑ2.1.0.0-A10 Κατανομι ποςο� χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίς�α των εγ�ε�ρ�μζνων 
Συλλογ���ν Αποφάςεων Ζργων �α� Μελετ�ν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ10.1 Ζρευνα �α� ςυλλογι ςτο�χείων, που αφορο�ν ςτθν υλοποίθςθ 
ςυμβάςεων ζργων-μελετ�ν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, γ�α τθν �ατανομι 
χρθματοδότθσ ζργων-μελετ�ν, με περ�οδ��ι ανας�όπθςθ ανά μινα 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ10.2 Κατάρτ�ςθ εγγράφου με ςχετ��ό πίνα�α �ατανομισ χρθματοδότθςθσ 
ζργων-μελετ�ν ΡΔΕ ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ γ�α ε�ταμίευςθ των 
αντίςτο�χων πος�ν ςτουσ λογαρ�αςμο�σ των ζργων 

ΟΑ2.1.0.0-A11 Ραρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με τθν 
υποςτιρ�ξθ των Τμθμάτων Αναπτυξ�α�ο� Ρρογραμματ�ςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ 
Ρρογραμμάτων των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων  

ΟΑ2.1.0.0-A12 Δ�αςφάλ�ςθ ςυςτθματ��ισ χριςθσ του Ολο�λθρωμζνου Ρλθροφορ�α�ο� 
Συςτιματοσ Ραρα�ολο�κθςθσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Ρροτάςεων �α� Ζργων (ΟΡΣ) 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.1 Καταχ�ρ�ςθ αποφάςεων �ατανομ�ν  

--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.2 Ε�ςαγωγι αρχείων πλθρωμ�ν, όπωσ αυτά δ�ατίκεντα� από τ�σ υπθρεςίεσ 
που δ�ενεργο�ν τ�σ πλθρωμζσ 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.3 Μζρ�μνα γ�α �αταχ�ρ�ςθ-ενθμζρωςθ των ςτο�χείων των Δράςεων 
(επ��α�ροποίθςθ προ�πολογ�ςμο�, χρονοδ�αγραμμάτων, ςυμβατοπο�ιςε�σ, π�ςτοπο�ιςε�σ 
�.ά.) από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ των Δράςεων του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ, ςε 
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Αναπτυξ�α�ο� Ρρογραμματ�ςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ 
Ρρογραμμάτων των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΟΑ2.1.0.0-A13 Δ�αχείρ�ςθ του Ρλθροφορ�α�ο� Συςτιματοσ Ραρα�ολο�κθςθσ Οφε�λ�ν 
Δθμοςίων Επενδ�ςεων (ΡΣΥΡΟΔΕ) ςε Ρερ�φερε�α�ό Επίπεδο �α� μζρ�μνα ορκισ χριςθσ 
αυτο�, μζςω ςυνεργαςίασ του Δ�αχε�ρ�ςτι οφε�λ�ν ΡΔΕ αφενόσ με τουσ ε��ακαρ�ςτζσ, 
αφετζρου με τθ Δ�ε�κυνςθ Δθμοςίων Επενδ�ςεων του αρμόδ�ου Υπουργείου 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.1 Ενθμζρωςθ/Δ�αχείρ�ςθ χρθςτ�ν-ε��ακαρ�ςτ�ν �α� αντ�ςτοίχ�ςθ 
ενάρ�κμων ζργων ΡΔΕ με ςυγ�ε�ρ�μζνουσ χριςτεσ 
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--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.2 Εποπτεία �α� ςυντον�ςμόσ τθσ δ�ας�νδεςθσ όλων των ε��ακαρ�ςτ�ν 
ζργων ΡΔΕ με το ΡΣΥΡΟΔΕ �α� τθσ ε�ςαγωγισ ςε αυτό όλων των απα�το�μενων ςτο�χείων 

--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.3 Δθμ�ουργία αναφορ�ν μζςω του ΡΣΥΡΟΔΕ, ςχετ��ά με τ�σ απλιρωτεσ 
υποχρε�ςε�σ �α� τ�σ λθξ�πρόκεςμεσ οφε�λζσ. 

γ. Στο Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων (ΚΩΔ. ΟΑ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, υποςτιρ�ξθ, υλοποίθςθ �α� δ�αχείρ�ςθ ανταγων�ςτ���ν 
�α� μθ προγραμμάτων που δ�αςφαλίηουν προςτ�κζμενθ αξία γ�α τθ Δυτ��ι Μα�εδονία �α� 
αποτελεςματ��ι δ�αχείρ�ςθ των Ευρωπαϊ��ν Ρρογραμμάτων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ2.2.0.0-A1 Ραρα�ολο�κθςθ των εξελίξεων που λαμβάνουν χ�ρα ςτθν Ευρωπαϊ�ι 
Ζνωςθ, των τάςεων που επ��ρατο�ν �α� των πολ�τ���ν που αναπτ�ςςοντα� γ�α το μζλλον 
�α� αφορο�ν τθν Τοπ��ι Αυτοδ�οί�θςθ, �ακ�σ �α� τθσ προςαρμογισ τθσ �ο�νοτ��ισ 
νομοκεςίασ ςτθν ελλθν��ι �α� μζρ�μνα γ�α τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων �α� των α�ρετ�ν  

ΟΑ2.2.0.0-A2 Συμμετοχι ςε προγράμματα, ςεμ�νάρ�α, δί�τυα ςυνεργαςίασ, προ�ε�μζνου να 
υ�οκετθκο�ν �αλζσ πρα�τ��ζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ2.2.0.0-A3 Καλλ�ζργε�α ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ομόλογουσ φορείσ των Βαλ�αν���ν 
χωρ�ν �α� των χωρ�ν τθσ Μεςογείου προσ �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ αναπτυξ�α��ν κεμάτων �α� 
αξ�οποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςχετ��ά προγράμματα  

ΟΑ2.2.0.0-A4 Σχεδ�αςμόσ �α� υλοποίθςθ ζργων - δράςεων ςτο πλαίς�ο ευρωπαϊ��ν 
προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδ�α Υπθρεςία/φορζα τθσ πρόταςθσ 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.1 Αναηιτθςθ προτάςεων �α� προς�λιςεων �α� ςυνεργαςία με δυνθτ��ο�σ 
εταίρουσ γ�α τθ δθμ�ουργία του ετα�ρ��ο� ςχιματοσ 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.2 Σ�νταξθ Τεχν���ν Δελτίων (τεχν��ι περ�γραφι, χρον��όσ �α� ο��ονομ��όσ 
προγραμματ�ςμόσ, παραδοτζα, δεί�τεσ, �.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδ�α 
Υπθρεςία/φορζα τθσ πρόταςθσ, �α� υποβολι προτάςεων, ς�μφωνα με τ�σ απα�τιςε�σ του 
ε�άςτοτε προγράμματοσ  

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.3 Δ�αχείρ�ςθ των ςυμφ�νων ςυνεργαςίασ μεταξ� των εταίρων �α� μεταξ� 
του επ��εφαλισ εταίρου �α� τθσ Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ Αρχισ  

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.4 Ρροετο�μαςία �α� υποβολι περ�οδ���ν αναφορ�ν προόδου  

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.5 Δ�αχείρ�ςθ �α� επίβλεψθ του ςυνολ��ο� ζργου ςτθν περίπτωςθ που θ 
Ρερ�φζρε�α είνα� επ��εφαλισ εταίροσ  

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.6 Δ�αχείρ�ςθ του τμιματοσ του ζργου που αναλογεί ςτθν Ρερ�φζρε�α  

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.7 Ο��ονομ��ι δ�αχείρ�ςθ (ε�ταμίευςθ �α� π�ςτοποίθςθ δαπαν�ν) 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.8 Συμμετοχι ςτ�σ προγραμματ�ςμζνεσ ςυναντιςε�σ του ζργου 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.9 Δ�οργάνωςθ ςυναντιςεων �α� ςυμμετοχι ςε ε�δθλ�ςε�σ προβολισ �α� 
δ�άδοςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.10 Υλοποίθςθ μζρουσ του φυς��ο� αντ��ε�μζνου �α� παραλαβι παραδοτζων 
ςυμβάςεων / προγραμματ���ν από ςτελζχθ του Τμιματοσ ι τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
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ΟΑ2.2.0.0-A5 Ρλθροφόρθςθ �α� απολογ�ςμόσ προγραμμάτων �α� δράςεων που ε�τελο�ντα� 
από το Τμιμα 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.1 Τιρθςθ αρχείου των προγραμμάτων ςτα οποία ςυμμετζχε� ι ζχε� 
ςυμμετάςχε� θ Ρερ�φζρε�α 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.2 Ραρα�ολο�κθςθ ο��ονομ���ν ςτο�χείων �α� δε��τ�ν �α� ε�πόνθςθ 
αναφορ�ν 

--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.3 Μζρ�μνα γ�α τθν ανο��τι δ�άκεςθ δεδομζνων, αναφορ�ν �α� παραδοτζων 
των ζργων - δράςεων. 

δ. Στο Σμιμα Ενίςχυςθσ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ2.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι δ�αχείρ�ςθ επενδυτ���ν προγραμμάτων που 
υλοπο�ο�ντα� ςτο πλαίς�ο του Αναπτυξ�α�ο� Νόμου, γ�α τθν προ�κθςθ τθσ 
επ�χε�ρθματ��ότθτασ, τθσ επ�χε�ρθματ��ισ ��ανότθτασ �α� ανταγων�ςτ��ότθτασ των 
επ�χε�ριςεων που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθ Δυτ��ι Μα�εδονία. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ2.3.0.0-A1 Υπαγωγι επενδυτ���ν προγραμμάτων ςτον Αναπτυξ�α�ό Νόμο 

ΟΑ2.3.0.0-A2 Τροποποίθςθ επενδυτ���ν προγραμμάτων  

ΟΑ2.3.0.0-A3 Δ�ενζργε�α ελζγχων π�ςτοποίθςθσ δαπαν�ν ςε επενδ�ςε�σ του Αναπτυξ�α�ο� 
Νόμου 

ΟΑ2.3.0.0-A4 Ρροετο�μαςία φα�ζλων πλθρωμισ �α� προ�κθςι τουσ ςτον Υπόλογο φορζα 
γ�α ε�ταμίευςθ - πλθρωμι των επενδυτ�ν 

ΟΑ2.3.0.0-A5 Ολο�λιρωςθ επενδυτ���ν προγραμμάτων που υλοπο�ο�ντα� ςτο πλαίς�ο του 
Αναπτυξ�α�ο� Νόμου 

ΟΑ2.3.0.0-A6 Σ�ςταςθ �α� ςυγ�ρότθςθ Επ�τροπ�ν �α� Οργάνων γ�α εξζταςθ κεμάτων του 
Αναπτυξ�α�ο� Νόμου 

--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.1 Σ�ςταςθ �α� ςυγ�ρότθςθ Ρερ�φερε�α�ισ Γνωμοδοτ��ισ Επ�τροπισ γ�α 
εξζταςθ α�τθμάτων τροποποίθςθσ, ανά�λθςθσ �α� επ�ςτροφισ εν�ςχ�ςεων 

--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.2 Σ�ςταςθ �α� ςυγ�ρότθςθ Επ�τροπ�ν Αξ�ολόγθςθσ Επενδυτ���ν Σχεδίων ι 
άλλων Επ�τροπ�ν που προβλζποντα� ςτον ε�άςτοτε Αναπτυξ�α�ό Νόμο 

--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.3 Σ�ςταςθ �α� ςυγ�ρότθςθ Ρερ�φερε�α��ν Οργάνων Ελζγχου (ΡΟΕ) 
επενδυτ���ν προγραμμάτων που υλοπο�ο�ντα� ςτο πλαίς�ο του Αναπτυξ�α�ο� Νόμου 

ΟΑ2.3.0.0-A7 Ζλεγχοσ τιρθςθσ μα�ροχρόν�ων υποχρε�ςεων γ�α ολο�λθρωμζνα ςχζδ�α του 
Αναπτυξ�α�ο� Νόμου 

ΟΑ2.3.0.0-A8 Ενθμζρωςθ Ρλθροφορ�α��ν ςυςτθμάτων (ΟΡΣ Ιδ�ωτ���ν Επενδ�ςεων, 
Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα Κρατ���ν Εν�ςχ�ςεων - ΡΣΚΕ)  

ΟΑ2.3.0.0-A9 Τιρθςθ αρχείου �αταγραφισ των επενδυτ���ν ςχεδίων που ζχουν υπαχκεί 
ςτον Αναπτυξ�α�ό Νόμο �α� των δθμ�ουργο�μενων κζςεων απαςχόλθςθσ 

ΟΑ2.3.0.0-A10 Άς�θςθ των αρμοδ�οτιτων �α� υποχρε�ςεων Ενδ�άμεςου Φορζα 
Δ�αχείρ�ςθσ γ�α πράξε�σ �δ�ωτ���ν επενδ�ςεων που εντάςςοντα� ςε επ�χε�ρθς�α�ά 
προγράμματα που ςυγχρθματοδοτο�ντα� από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ 
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--ΟΑ2.3.0.0-Δ10.1 Ρρός�λθςθ, επ�λογι δ��α�ο�χων, ζνταξθ, παρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ, 
ολο�λιρωςθ, πλθρωμι, ενθμζρωςθ του πλθροφορ�α�ο� ςυςτιματοσ (ΟΡΣ) τθσ αρμόδ�ασ 
Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ Αρχισ 

ΟΑ2.3.0.0-A11 Ραροχι πλθροφορ��ν - Δ�ατ�πωςθ προτάςεων ςε φορείσ �α� Υπουργεία, γ�α 
κζματα ανάπτυξθσ τθσ επ�χε�ρθματ��ότθτασ ςτο πλαίς�ο του Αναπτυξ�α�ο� Νόμου. 

ε. Στα Σμιματα Αναπτυξ�α�ο� Προγραμματ�ςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ Προγραμμάτων των 
Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΟΑ2.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Στιρ�ξθ των Τμθμάτων Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ, 
Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ, Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων ςτθν προετο�μαςία, 
υλοποίθςθ �α� δ�αχείρ�ςθ όλων των δράςεων τθσ αντίςτο�χθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, υπό 
τ�σ οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ των μονάδων τθσ ζδρασ, προσ επίτευξθ του βζλτ�ςτου 
ςυντον�ςμο� ςε τοπ��ό �α� περ�φερε�α�ό επίπεδο. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ2.4.0.0-A1 Συμμετοχι ςτθν �ατάρτ�ςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ 

--Α1.6.0.0-Δ1.1 Συμμετοχι ςτθν ε�πόνθςθ τθσ Αϋ φάςθσ �ατάρτ�ςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ - Στρατθγ��όσ Σχεδ�αςμόσ 

--Α1.6.0.0-Δ1.2 Συμμετοχι ςτθν ε�πόνθςθ τθσ Βϋ φάςθσ �ατάρτ�ςθσ του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ - Επ�χε�ρθς�α�όσ Σχεδ�αςμόσ 

Α1.6.0.0-A2 Συμμετοχι ςτθν �ατάρτ�ςθ των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ (ΕΡΔ), ςε 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ 

ΟΑ2.4.0.0-A3 Συμμετοχι ςτθν επ��α�ροποίθςθ του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ ςε 
ετις�α βάςθ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ �α� το Τμιμα 
Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ 

ΟΑ2.4.0.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, υπό 
τ�σ οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ του Τμιματοσ Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ 

ΟΑ2.4.0.0-A5 Υποβοικθςθ/παροχι �ατευκ�νςεων των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ, ωσ φορζων προτάςεων �α� υλοποίθςθσ Δράςεων του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ςτο ςχεδ�αςμό �α� ςτθν υλοποίθςθ μθ τεχν���ν ζργων - 
δράςεων, ςτο πλαίς�ο εκν���ν αναπτυξ�α��ν προγραμμάτων, ςυγχρθματοδοτο�μενων ι 
μθ, υπό το ςυντον�ςμό των αντίςτο�χων Τμθμάτων τθσ ζδρασ 

--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.1 Υποβοικθςθ των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθν αναηιτθςθ 
προτάςεων �α� τρόπου χρθματοδότθςισ τουσ �α� μζρ�μνα γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ 
απρός�οπτθσ χρθματοδότθςθσ των δράςεων (προετο�μαςία α�τθμάτων χρθματοδότθςθσ), 
ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμος�ονομ��ισ Ραρα�ολο�κθςθσ  

--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.2 Υποβοικθςθ των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθ ς�νταξθ 
Τεχν���ν Δελτίων (τεχν��ι περ�γραφι, χρον��όσ �α� ο��ονομ��όσ προγραμματ�ςμόσ, 
παραδοτζα, δεί�τεσ, �.λπ.) �α� ςτθν υποβολι προτάςεων, ς�μφωνα με τ�σ απα�τιςε�σ του 
ε�άςτοτε χρθματοδοτ��ο� εργαλείου 
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--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.3 Υποβοικθςθ των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθ δ�αχείρ�ςθ 
ςυμβάςεων/προγραμματ���ν γ�α τθν υλοποίθςθ μζρουσ του ςυμβατ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ 
δράςθσ, εφόςον απα�τείτα�, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκε��ν  

--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.4 Υποβοικθςθ των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθν υλοποίθςθ 
μζρουσ τθσ δράςθσ από το προςωπ��ό τουσ �α� ςτθν παραλαβι παραδοτζων 
ςυμβάςεων/προγραμματ���ν 

ΟΑ2.4.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ Ευρωπαϊ��ν Ρρογραμμάτων, υπό το ςυντον�ςμό του Τμιματοσ 
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων  

--ΟΑ2.4.0.0-Δ6.1 Υποβολι προτάςεων - υλοποίθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ εγ�ε�ρ�μζνων 
ζργων ςτο πλαίς�ο ευρωπαϊ��ν προγραμμάτων 

--ΟΑ2.4.0.0-Δ6.2 Υποβοικθςθ των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτο ςχεδ�αςμό 
�α� ςτθν υλοποίθςθ ζργων - δράςεων ςτο πλαίς�ο ευρωπαϊ��ν προγραμμάτων 

ΟΑ2.4.0.0-A7 Συςτθματ��ι χριςθ - ενθμζρωςθ του Ολο�λθρωμζνου Ρλθροφορ�α�ο� 
Συςτιματοσ Ραρα�ολο�κθςθσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Ρροτάςεων �α� Ζργων (ΟΡΣ) 

--ΟΑ2.4.0.0-Δ7.1 Μζρ�μνα γ�α ενθμζρωςθ των Γεν���ν Δε��τ�ν Επίδοςθσ από τ�σ Υπθρεςίεσ 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ που είνα� φορείσ υλοποίθςθσ Δράςεων του Επ�χε�ρθς�α�ο� 
Ρρογράμματοσ 

--ΟΑ2.4.0.0-Δ7.2 Μζρ�μνα γ�α �αταχ�ρ�ςθ-ενθμζρωςθ των ςτο�χείων των δράςεων 
(επ��α�ροποίθςθ προ�πολογ�ςμο�, χρονοδ�αγραμμάτων, ςυμβατοπο�ιςε�σ, π�ςτοπο�ιςε�σ 
�.ά.) από τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ που είνα� φορείσ υλοποίθςθσ Δράςεων 
του Επ�χε�ρθς�α�ο� Ρρογράμματοσ. 

 
Άξζξν 21 

�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο – Αξκνδηό���εο  
�ηεύζ�λ��ο Πνηό���αο θαη Απνδν�ηθό���αο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Πο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ3) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό 
ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Δ�αρ�ισ βελτίωςθ τθσ πο�ότθτασ των παρεχόμενων υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ �α� δ�αςφάλ�ςθ των αρχ�ν τθσ χρθςτισ δ�α�υβζρνθςθσ, ςχεδ�αςμόσ �α� 
ςυντον�ςμόσ εφαρμογισ οργανωτ���ν μζτρων υποςτιρ�ξθσ τθσ λε�τουργίασ �α� βελτίωςθσ 
τθσ απόδοςθσ του ςυνόλου των οργαν���ν μονάδων, ανάπτυξθ των ��ανοτιτων του 
ανκρ�π�νου δυναμ��ο�, ενίςχυςθ τθσ δ�ο��θτ��ισ �α� επ�χε�ρθς�α�ισ ��ανότθτασ των 
Υπθρες��ν �α� ορ�ηόντ�α υποςτιρ�ξθ γ�α τθ βελτίωςθ τθσ Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ τουσ Επάρ�ε�ασ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ 
μονάδεσ: 

ΟΑ3.1 Τμιμα Δ�αςφάλ�ςθσ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ3.2 Τμιμα �εςμ��ισ Υποςτιρ�ξθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΟΑ3.3 Τμιμα Ε�παίδευςθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ3.4 Τμιμα Στοχοκεςίασ �α� Απολογ�ςμο�, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ �ατανζμοντα� ςτ�σ 
υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Δ�αςφάλ�ςθσ Πο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ3.1) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, εφαρμογι �α� προ�κθςθ Συςτθμάτων Δ�αχείρ�ςθσ 
Ρο�ότθτασ, ανάπτυξθ �α� �ακ�ζρωςθ πολ�τ���ν �α� πρα�τ���ν που αυξάνουν τθν 
αποδοτ��ότθτα �α� προάγουν τ�σ ��ανότθτεσ �α� ςυμπερ�φορζσ των ςτελεχ�ν τ�σ οποίεσ 
χρε�άηετα� θ Ρερ�φζρε�α γ�α τθν επίτευξθ των ςτρατθγ���ν τθσ ςτόχων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Δ�αςφάλ�ςθσ Ρο�ότθτασ 

ΟΑ3.1.0.0-A1 Ρρογραμματ�ςμόσ, παρα�ολο�κθςθ �α� εποπτεία τθσ εφαρμογισ Συςτθμάτων 
Δ�αχείρ�ςθσ Ρο�ότθτασ (ΣΔΡ) 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.1 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία Ομάδασ Ρο�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� 
ορ�ςμόσ των υπευκ�νων πο�ότθτασ των Υπθρες��ν 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.2 Δ�αμόρφωςθ τθσ Ρολ�τ��ισ Ρο�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.3 Ρροτυποποίθςθ όλων των δ�αδ��ας��ν, εντ�πων �α� παραςτατ���ν ςτο 
πλαίς�ο του ΣΔΡ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.4 Δ�ανομι �α� δ�αχείρ�ςθ των εγγράφων του ΣΔΡ (δ�αδ��αςίεσ, οδθγίεσ 
εργαςίασ, ζντυπα, αρχεία πο�ότθτασ, νομοκεςία, �ανον�ςμοί, αποφάςε�σ, προδ�αγραφζσ, 
�.ά.) 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.5 Υποςτιρ�ξθ του προςωπ��ο� �α� τθσ Δ�οί�θςθσ ςχετ��ά με τ�σ δ�αδ��αςίεσ 
εφαρμογισ των Συςτθμάτων Ρο�ότθτασ, μζςω δ�άχυςθσ τθσ τεχνογνωςίασ �α� �ατάλλθλθσ 
ε�παίδευςθσ  

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.6 Συντον�ςμόσ εφαρμογισ του ΣΔΡ, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπε�κυνουσ 
πο�ότθτασ των Υπθρες��ν 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.7 Επ��ο�νωνία �α� παρα�ολο�κθςθ των αποτελεςμάτων των επ�κεωριςεων 
του φορζα π�ςτοποίθςθσ 

ΟΑ3.1.0.0-A2 Αποτίμθςθ �α� αξ�ολόγθςθ τθσ επάρ�ε�ασ �α� αποτελεςματ��ότθτασ τθσ δομισ 
�α� λε�τουργίασ των ΣΔΡ �α� δ�ατ�πωςθ προτάςεων βελτίωςθσ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.1 Ανας�όπθςθ τθσ ορκισ λε�τουργίασ, εφαρμογισ �α� αποτελεςματ��ότθτασ 
των ΣΔΡ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.2 Συγ�ζντρωςθ, ανάλυςθ �α� επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των 
επ�κεωριςεων του φορζα π�ςτοποίθςθσ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.3 Λιψθ �α� δ�αχείρ�ςθ των δ�ορκωτ���ν �α� προλθπτ���ν ενεργε��ν 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.4 Ενθμζρωςθ των Υπθρες��ν �α� ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ υπε�κυνουσ πο�ότθτασ των Υπθρες��ν 

Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 
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ΟΑ3.1.0.0-A3 Εντοπ�ςμόσ �α� αξ�ολόγθςθ ΣΔΡ ςε άλλεσ υπθρεςίεσ �α� φορείσ �α� υ�οκζτθςθ 
των �αλ�τερων πρα�τ���ν  

ΟΑ3.1.0.0-A4 Συνεχισ ενθμζρωςθ γ�α το κεςμ��ό πλαίς�ο των ΣΔΡ, παρα�ολο�κθςθ των 
ςχετ���ν φορζων �α� οργαν�ςμ�ν, ςε εκν��ό �α� ευρωπαϊ�ό επίπεδο, �α� δ��τ�ωςθ-
ςυνεργαςία με φορείσ γ�α τθν εφαρμογι τουσ 

Τομζασ Βελτίωςθσ Αποδοτ��ότθτασ 

ΟΑ3.1.0.0-A5 Δ�εξαγωγι �α� αξ�ολόγθςθ αποτελεςμάτων ερευν�ν ��ανοποίθςθσ πολ�τ�ν 
γ�α το ς�νολο των προςφερόμενων υπθρες��ν, μζςω εργαλείων �α� μθχαν�ςμ�ν ζρευνασ 

ΟΑ3.1.0.0-A6Δ�εξαγωγι �α� αξ�ολόγθςθ αποτελεςμάτων ερευν�ν ��ανοποίθςθσ του 
ανκρ�π�νου δυναμ��ο�, μζςω εργαλείων �α� μθχαν�ςμ�ν ζρευνασ 

ΟΑ3.1.0.0-A7 Ανάλυςθ κζςεων εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ / 
Μζρ�μνα γ�α τθ ς�νταξθ �α� επ��α�ροποίθςθ Ρερ�γραμμάτων �ζςεων Εργαςίασ  

--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.1 Συλλογι �α� εξζταςθ αναλυτ���ν δεδομζνων ςχετ��ά με τα �ακι�οντα των 
κζςεων εργαςίασ  

--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.2 Συνεργαςία με τ�σ οργαν��ζσ μονάδεσ γ�α τθ ς�νταξθ �α� τθν ενθμζρωςθ 
των περ�γραφ�ν κζςεων εργαςίασ (του περ�εχομζνου �άκε κζςθσ εργαςίασ-
�ακι�οντα/δραςτθρ�ότθτεσ) 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.3 Συνεργαςία με τ�σ οργαν��ζσ μονάδεσ γ�α τθ ς�νταξθ �α� ενθμζρωςθ των 
προδ�αγραφ�ν κζςεων εργαςίασ (χαρα�τθρ�ςτ��ά εργαηομζνου-ε�παίδευςθ-δεξ�ότθτεσ 
που απα�τεί �άκε εργαςία) 

ΟΑ3.1.0.0-A8- Σχεδ�αςμόσ �α� ε�τίμθςθ του απαραίτθτου προςωπ��ο� γ�α τον �ακορ�ςμό 
των κζςεων εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν, μζςω 
τε�μθρίωςθσ Σχεδίων Στελζχωςθσ - Στρατθγ��ο� �α� ετις�ου προγραμματ�ςμο� 
προςλιψεων  

--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.1 Συγ�ζντρωςθ �α� επεξεργαςία ςτο�χείων των δ�ακζς�μων ανκρ�π�νων 
πόρων τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςε ςχζςθ με τ�σ λε�τουργίεσ των υπθρες��ν τθσ (Οργανόγραμμα) - 
Συνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν, τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� 
Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των ΡΕ �α� τ�σ οργαν��ζσ μονάδεσ του φορζα γ�α το ςχεδ�αςμό των 
αναγ��ν ςτελζχωςισ τουσ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.2 Συνδ�αμόρφωςθ προςόντων επ�λογισ, με βάςθ τ�σ προδ�αγραφζσ των 
κζςεων εργαςίασ, τα Ρ�Ε, τ�σ ςτρατθγ��ζσ προτερα�ότθτεσ �α� τ�σ ε�δ��ζσ ανάγ�εσ, ςε 
ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν, τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� 
Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των ΡΕ �α� τ�σ αντίςτο�χεσ οργαν��ζσ μονάδεσ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.3 Μελζτθ �α� παρα�ολο�κθςθ ςτατ�ςτ���ν δεδομζνων τθσ υφ�ςτάμενθσ 
�ατάςταςθσ ςτελζχωςθσ του φορζα, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν 
Υπθρες��ν �α� τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των ΡΕ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.4Ε�ςιγθςθ γ�α τθν απα�το�μενθ ςτελζχωςθ, ποςοτ��ι �α� πο�οτ��ι, 
ς�μφωνα με τα Σχζδ�α Στελζχωςθσ των Υπθρες��ν, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν - Συνδ�αμόρφωςθ ετις�ου προγραμματ�ςμο� προςλιψεων, με 
βάςθ τον πολυετι Στρατθγ��ό Ρρογραμματ�ςμό Ανκρ�π�νων Ρόρων του φορζα 
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ΟΑ3.1.0.0-A9Ρρογραμματ�ςμόσ, μελζτθ �α� εφαρμογι των �ατάλλθλων δ�αδ��ας��ν γ�α τθν 
υλοποίθςθ των αρχ�ν τθσ Δ�οί�θςθσ Ολ��ισ Ρο�ότθτασ (TQM) ςτ�σ δ�αδ��αςίεσ �α� τ�σ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.1.0.0-A10 Εξε�δί�ευςθ �α� εφαρμογι του κεςμ��ο�/�ανον�ςτ��ο� πλα�ςίου γ�α τθν 
αποδοτ��ότθτα �α� τθν αποτελεςματ��ότθτα των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.1 Ε�ςαγωγι �α� εφαρμογι μεκοδολογ��ν �α� Συςτθμάτων Μζτρθςθσ 
Απόδοςθσ (ΣΜΑ) (Κο�νό Ρλαίς�ο Αξ�ολόγθςθσ-CAF, μοντζλο επ�χε�ρθματ��ισ αρ�ςτείασ-
EFQM, Εξ�ςορροπθμζνθ Μζτρθςθ Απόδοςθσ-BSC, Συγ�ρ�τ��ι αξ�ολόγθςθ-Βenchmarking, 
�.ά.) 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.2Εντοπ�ςμόσ �α� αξ�ολόγθςθ Συςτθμάτων Μζτρθςθσ Απόδοςθσ (ΣΜΑ) ςε 
άλλεσ Υπθρεςίεσ �α� φορείσ �α� υ�οκζτθςθ των �αλ�τερων πρα�τ���ν 

--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.3Συνεχισ ενθμζρωςθ γ�α το κεςμ��ό πλαίς�ο των ΣΜΑ, παρα�ολο�κθςθ 
των ςχετ���ν φορζων �α� οργαν�ςμ�ν, ςε εκν��ό �α� ευρωπαϊ�ό επίπεδο, �α� δ��τ�ωςθ-

ςυνεργαςία με φορείσ �α� το αρμόδ�ο Υπουργείο γ�α τθν εφαρμογι τουσ. 

β. Στο Σμιμα �εςμ��ισ Τποςτιρ�ξθσ (ΚΩΔ. ΟΑ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ των Υπθρες��ν  �α� τα οργάνων Δ�οί�θςθσ ςτθν 
�ατάρτ�ςθ �α� κζςπ�ςθ �ανον�ςτ���ν πλα�ςίων λε�τουργίασ �α� ςυντον�ςμόσ τθσ εφαρμογισ 
τουσ, μζςα από τθν ζ�δοςθ �α� επ��α�ροποίθςθ των αναγ�αίων �ανον�ςτ���ν αποφάςεων, 
εγ�υ�λίων �α� οδθγ��ν ρ�κμ�ςθσ �ο�ν�ν κεμάτων οργάνωςθσ �α� λε�τουργίασ των 
Υπθρες��ν, υπό τθν �ακοδιγθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των αρμοδίων οργάνων τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ3.2.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ �α� επ��α�ροποίθςθ Κανον�ςμ�ν Λε�τουργίασ ανά οργαν��ι 
μονάδα, γ�α τθν εξε�δί�ευςθ τθσ εφαρμογισ των δ�ατάξεων του Οργαν�ςμο� Εςωτερ��ισ 
Υπθρεςίασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με τθ ςυνεργαςία των προϊςταμζνων, του προςωπ��ο� �α� των 
υπε�κυνων πο�ότθτασ των �ατά αντ��είμενο αρμόδ�ων Υπθρες��ν 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ1.1 Αναλυτ��ι περ�γραφι ανά οργαν��ι μονάδα, του Σ�οπο� (Στρατθγ��ο�/ 
Επ�χε�ρθς�α�ο�/ Λε�τουργ��ο�) �α� τθσ Αποςτολισ τθσ, των αρμοδ�οτιτων, δραςτθρ�οτιτων 
�α� επ�μζρουσ βθμάτων αυτ�ν, τθσ δ�άρκρωςθσ, του οργανογράμματοσ λε�τουργίασ, του 
ανκρ�π�νου δυναμ��ο�, των περ�γραφ�ν �α� προδ�αγραφ�ν κζςεων εργαςίασ, των 
εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο�, �ακ�σ επίςθσ των δ�αδ��ας��ν, εντ�πων, του 
νομοκετ��ο� πλα�ςίου εφαρμογισ των αρμοδ�οτιτων �α� άλλων λεπτομερε��ν οργάνωςθσ 
�α� λε�τουργίασ τθσ. 

ΟΑ3.2.0.0-A2 Ζ�δοςθ �α� επ��α�ροποίθςθ των αναγ�αίων �ανον�ςτ���ν αποφάςεων, 
εγ�υ�λίων �α� οδθγ��ν ρ�κμ�ςθσ �ο�ν�ν κεμάτων οργάνωςθσ �α� λε�τουργίασ των 
Υπθρες��ν, υπό τθν �ακοδιγθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των αρμοδίων οργάνων τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.2.0.0-A3 Μζρ�μνα γ�α τθν ορκι �α� εν�αία εφαρμογι των Ρολ�τ���ν �α� Εγχε�ρ�δίων 
Δ�αδ��ας��ν/Κανον�ςμ�ν Λε�τουργίασ �α� τθν ε�ςαγωγι ςχετ���ν Συςτθμάτων Δ�αχείρ�ςθσ  

ΟΑ3.2.0.0-A4 Ζ�δοςθ �α� επ��α�ροποίθςθ του Οργαν�ςμο� Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τ�σ �ατευκ�νςε�σ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των αρμοδίων 
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οργάνων Δ�οί�θςθσ, �α� των ο��είων Εγχε�ρ�δίων Δ�αδ��ας��ν/Κανον�ςμ�ν Λε�τουργίασ των 
Υπθρες��ν 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.1 Δ�αδ��αςία ςυγ�ρότθςθσ �α� λε�τουργίασ Ομάδασ Εργαςίασ γ�α τθν 
αναδ�οργάνωςθ �α� τον αναςχεδ�αςμό του Οργαν�ςμο� Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, όταν αυτό απα�τείτα� ς�μφωνα με τ�σ �ατευκ�νςε�σ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ 
�α� των αρμοδίων οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.2 Μζρ�μνα γ�α τθ ς�νταξθ �α� τροποποίθςθ δ�ατάξεων του Οργαν�ςμο� 
Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, όποτε αυτό �ρίνετα� απαραίτθτο �α� υπό τθν 
�ακοδιγθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των αρμοδίων οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.3 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ εφαρμογισ �α� των μεταβολ�ν του Οργαν�ςμο� 
Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ (αρμοδ�ότθτεσ, οργανωτ��ι δομι, ςτελζχωςθ, �ατανομι κζςεων 
εργαςίασ �α� ςτελεχ�ν ανά οργανωτ��ι μονάδα), ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ  

ΟΑ3.2.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθν ζ�δοςθ αποφάςεων μεταβίβαςθσ αρμοδ�οτιτων �α� 
εξους�οδότθςθσ υπογραφ�ν ςτουσ Αντ�περ�φερε�άρχεσ, Ρροϊςταμζνουσ Γεν���ν 
Δ�ευκ�νςεων, Δ�ευκ�νςεων, Τμθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
�α� υπό τθν �ακοδιγθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ �α� των αρμοδίων οργάνων Δ�οί�θςθσ 

ΟΑ3.2.0.0-A6 Επ��ο�νωνία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� ευρεία �ο�νοποίθςθ των 
πολ�τ���ν �α� πρωτοβουλ��ν γ�α τθ βελτίωςθ του επ�πζδου εξυπθρζτθςθσ των πολ�τ�ν 

ΟΑ3.2.0.0-A7 Συγ�ρότθςθ των αναγ�αίων -μθ προβλεπόμενων κεςμ��ά- Επ�τροπ�ν �α� 
Ομάδων προςωπ��ο� γ�α τθν υποβοικθςθ του ζργου του Τμιματοσ  

ΟΑ3.2.0.0-A8 Τιρθςθ αρχείου παρα�ολο�κθςθσ των Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων προςωπ��ο� 
που ςυςτινοντα� από τθν Ρερ�φζρε�α ι άλλουσ φορείσ �α� ςτ�σ οποίεσ ςυμμετζχουν 
ςτελζχθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.2.0.0-A9 Απλο�ςτευςθ �α� προτυποποίθςθ των δ�αδ��ας��ν λε�τουργίασ 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ9.1 Μελζτθ �α� ε�ςιγθςθ μζτρων γ�α τθν �ακ�ζρωςθ προςφορότερων 
μεκόδων εργαςίασ γ�α τθν ταχ�τερθ δ�ε�περαίωςθ των δ�ο��θτ���ν ενεργε��ν 
(απλο�ςτευςθ γραφε�ο�ρατ���ν τ�πων �α� δ�αδ��ας��ν, �ατάργθςθ περ�ττ�ν 
δ�ατυπ�ςεων, �.ο.�.), ςε ςυνεργαςία με τ�σ �ατά αντ��είμενο αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ 

ΟΑ3.2.0.0-Δ9.2 Μζρ�μνα, ςε ςυνεργαςία με τ�σ �ατά αντ��είμενο αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ, γ�α 
τον �ακορ�ςμό των δ��α�ολογθτ���ν που �ατά περίπτωςθ �α� δ�ο��θτ��ι πράξθ απα�το�ντα� 

ΟΑ3.2.0.0-Δ9.3 Μοντελοποίθςθ των δ�αδ��ας��ν λε�τουργίασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 
Δ�αςφάλ�ςθσ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ 

ΟΑ3.2.0.0-A10 Ορ�ηόντ�α υποςτιρ�ξθ των Υπθρες��ν γ�α τθ βελτίωςθ τθσ Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ 
τουσ Επάρ�ε�ασ (δ�ο��θτ��ισ, επ�χε�ρθς�α�ισ, χρθματοο��ονομ��ισ) ςτο πλαίς�ο υποβολισ 
προτάςεων �α� υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτο�μενων ζργων 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ10.1 Ορ�ςμόσ υπε�κυνου παρα�ολο�κθςθσ του Εγχε�ρ�δίου Δ�αδ��ας��ν 
Δ�ο��θτ��ισ Ι�ανότθτασ �α� υπε�κυνων παρα�ολο�κθςθσ των αλλαγ�ν του κεςμ��ο� 
πλα�ςίου, ανά Ομάδα Δ�αδ��ας��ν. 

--ΟΑ3.2.0.0-Δ10.2 Συνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�, τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ 
Τεχν���ν Ζργων �α� τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των ΡΕ. 
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γ. Στο Σμιμα Ε�παίδευςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ3.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμζνοσ προςδ�ορ�ςμόσ των ε�πα�δευτ���ν αναγ��ν των 
ςτελεχ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, προ�κθςθ �α� αξ�ολόγθςθ ςτοχευμζνων επ�μορφωτ���ν �α� 
ε�πα�δευτ���ν προγραμμάτων, προ�ε�μζνου να βελτ�ωκο�ν ο� δεξ�ότθτεσ του ανκρ�π�νου 
δυναμ��ο� �α� να αναπτυχκο�ν υψθλισ απόδοςθσ ςτελζχθ �α� ομάδεσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ3.3.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ του Σχεδίου Ε�παίδευςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ με γν�μονα τθ 
βελτίωςθ του παραγόμενου ζργου 

ΟΑ3.3.0.0-A2 Μζρ�μνα γ�α τθν παροχι �α� προ�κθςθ ςτοχευμζνων επ�μορφωτ���ν �α� 
ε�πα�δευτ���ν προγραμμάτων του προςωπ��ο�, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Υπθρεςίεσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν «�άλυψθ του χάςματοσ δεξ�οτιτων» 

ΟΑ3.3.0.0-A3 Αναηιτθςθ �α� ανάλυςθ / ανίχνευςθ των ε�πα�δευτ���ν αναγ��ν  

ΟΑ3.3.0.0-A4 Ε�πα�δευτ��όσ ςχεδ�αςμόσ / Ρροςδ�ορ�ςμόσ ε�πα�δευτ���ν ςτόχων 

ΟΑ3.3.0.0-A5 Ρρογραμματ�ςμόσ Ε�παίδευςθσ γ�α τθ δ�ε�ρυνςθ των επ�ςτθμον���ν ι 
τεχν���ν γν�ςεων του ανκρ�π�νου δυναμ��ο�, ς�μφωνα με τ�σ δ�αγνωςμζνεσ ανάγ�εσ, ο 
οποίοσ περ�λαμβάνε� ςτοχευμζνα ςεμ�νάρ�α, που δ�οργαν�νοντα� από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
άλλουσ φορείσ ι τθν Ρερ�φζρε�α, �α� λο�πά προγράμματα ε�παίδευςθσ/�ατάρτ�ςθσ, με 
οπο�οδιποτε μορφι �α� μζςο δ�εξαγωγισ (δ�α η�ςθσ ε�παίδευςθ, ε�παίδευςθ ςτθ κζςθ 
εργαςίασ – onthejobtraining, ε�παίδευςθ ςτο πλαίς�ο ανταλλαγισ �αλ�ν πρα�τ���ν, εξ 
αποςτάςεωσ ε�παίδευςθ, προπτυχ�α�ζσ/μεταπτυχ�α�ζσ ςπουδζσ, �.ά.) 

ΟΑ3.3.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν υλοποίθςθ των ςτοχευμζνων προγραμμάτων 
επ�μόρφωςθσ/�ατάρτ�ςθσ  

ΟΑ3.3.0.0-A7 Μζρ�μνα γ�α τθν ολο�λιρωςθ τθσ ε�ςαγωγ��ισ ε�παίδευςθσ του 
νεοδ�ορ�ηόμενου προςωπ��ο� ςε ςυνεργαςία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. �α� τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν 
Υπθρες��ν 

ΟΑ3.3.0.0-A8 Μζρ�μνα γ�α τθν ολο�λιρωςθ των δ�αδ��ας��ν παρα�ολο�κθςθσ των 
ςτοχευμζνων προγραμμάτων επ�μόρφωςθσ/�ατάρτ�ςθσ 

ΟΑ3.3.0.0-A9 Αξ�ολόγθςθ των ςτοχευμζνων προγραμμάτων ε�παίδευςθσ �α� ανάπτυξθσ - 
Αξ�ολόγθςθ των αποτελεςμάτων που επ�τε�χκθ�αν με βάςθ τουσ ε�πα�δευτ��ο�σ ςτόχουσ 
που ζχουν τεκεί 

ΟΑ3.3.0.0-A10 Ρραγματοποίθςθ Ερευν�ν ςε ςχζςθ με τθν ε�πα�δευτ��ι δ�αδ��αςία 

ΟΑ3.3.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρ�ου παρα�ολο�κθςθσ προγραμμάτων ε�ςαγωγ��ισ 
ε�παίδευςθσ, επ�μόρφωςθσ �α� �ατάρτ�ςθσ του προςωπ��ο�, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν ζδρασ �α� τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν 
Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΟΑ3.3.0.0-A12 Δ�αχείρ�ςθ του Ρρογράμματοσ Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ εργαηομζνων 
(ΛΑΕΚ). 

δ. Στο Σμιμα τοχοκεςίασ �α� Απολογ�ςμο� (ΚΩΔ. ΟΑ3.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποβοικθςθ του ζργου τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ ςτθν ε�πόνθςθ του 
Απολογ�ςμο� Ρεπραγμζνων �α� Ρρογραμματ�ςμο� Δράςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με ς�νκεςθ 
των επ�μζρουσ Ε�κζςεων Ρεπραγμζνων των Υπθρες��ν τθσ, βάςε� �ακορ�ςμο� �α� 
υλοποίθςθσ τθσ ετις�ασ ςτοχοκεςίασ τουσ �α� δ�αχείρ�ςθσ ςυςτιματοσ δε��τ�ν μζτρθςθσ 
αποδοτ��ότθτασ �α� αποτελεςματ��ότθτασ του περ�φερε�α�ο� ζργου, ς�μφωνα με τ�σ 
δ�ατάξε�σ του κεςμ��ο� πλα�ςίου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ3.4.0.0-A1 Ραρα�ολο�κθςθ του απολογ�ςμο� των δράςεων �α� των Ε�κζςεων 
Ρεπραγμζνων όλων των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.4.0.0-A2 Υποβοικθςθ του ζργου τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Αρχισ ςτθν ε�πόνθςθ του 
Απολογ�ςμο� Ρεπραγμζνων με ς�νκεςθ των επ�μζρουσ Ε�κζςεων Ρεπραγμζνων των 
Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.4.0.0-A3 Κακορ�ςμόσ �ο�νισ μορφισ αποτ�πωςθσ όλων των ςυγ�εντρωτ���ν ςτο�χείων 
γ�α τθν περα�τζρω επεξεργαςία αυτ�ν με ς�οπό τθ ς�νταξθ του ετις�ου/ι �α� εξαμθν�αίου 
Απολογ�ςμο� Δράςθσ/ Ρεπραγμζνων των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με 
τουσ Ρροϊςταμζνουσ των ο��είων Γεν���ν Δ�ευκ�νςεων, Δ�ευκ�νςεων, Αυτοτελ�ν 
Μονάδων, Τμθμάτων �α� Γραφείων 

ΟΑ3.4.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ τθσ απόδοςθσ γ�α τθν ανάπτυξθ �α� βελτίωςθ του προςωπ��ο� �α� 
τθν επίτευξθ των Στόχων τθσ Ρερ�φζρε�ασ- Εφαρμογι του Συςτιματοσ Δ�οί�θςθσ με Στόχουσ 
(ΔμΣ) 

ΟΑ3.4.0.0-A5 Γνωςτοποίθςθ των �ατευκ�νςεων �α� �ο�νοποίθςθ των Στρατθγ���ν Στόχων 
τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτο ς�νολο του προςωπ��ο� γ�α τθ μετάφραςι τουσ ςε επ�τε�ξ�μουσ 
επ�χε�ρθς�α�ο�σ �α� λε�τουργ��ο�σ ςτόχουσ ςε �άκε �εραρχ��ό επίπεδο 

ΟΑ3.4.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν ευκυγράμμ�ςθ των ςτόχων - Σ�νδεςθ ανάμεςα ςτουσ 
ςτόχουσ όλων των �εραρχ���ν επ�πζδων �α� μονάδων  

ΟΑ3.4.0.0-A7 Μζρ�μνα γ�α τον �ακορ�ςμό �α� τθ δ�αχείρ�ςθ των δε��τ�ν αποδοτ��ότθτασ 
�α� αποτελεςματ��ότθτασ όλων των οργανωτ���ν δομ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ3.4.0.0-A8 Δ�αρ�ισ παρα�ολο�κθςθ τθσ απόδοςθσ με τθ χριςθ Ρλθροφορ�α��ν 
Συςτθμάτων  

ΟΑ3.4.0.0-A9 Δ�αρ�ισ ανατροφοδότθςθ ςχετ��ά με τθν πρόοδο ζναντ� των ςτόχων 

ΟΑ3.4.0.0-A10 Συγ�ζντρωςθ ςτο�χείων �α� δεδομζνων που αναφζροντα� ςτθν 
αποδοτ��ότθτα �α� αποτελεςματ��ότθτα των Υπθρες��ν �α� ςτθν επίτευξθ των ςχετ���ν 
περ�οδ���ν τουσ ςτόχων, τθν παρα�ολο�κθςθ τθσ εξζλ�ξισ τουσ, τθν επεξεργαςία των 
ςτο�χείων αυτ�ν �ακ�σ �α� τθν ζ�δοςθ ενθμερωτ���ν αναφορ�ν 

ΟΑ3.4.0.0-A11 Υποςτιρ�ξθ των Υπθρες��ν ςτθν �ατάρτ�ςθ ε�κζςεων αποδοτ��ότθτασ �α� 
αποτελεςματ��ότθτασ  

ΟΑ3.4.0.0-A12 Μζρ�μνα γ�α παροχι ��νιτρων - επ�βράβευςθ/αναγν�ρ�ςθ του ανκρ�π�νου 
δυναμ��ο�. 
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Άξζξν 22 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο �οπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο �ηα�άλεηαο θαη Ηιεθ�ξνληθήο �ηαθ�βέξλ���ο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ4) ζχε� τον εξισ 
επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, ανάπτυξθ �α� υποςτιρ�ξθ τθσ ε�ρυκμθσ �α� 
αποδοτ��ισ λε�τουργίασ των ςυςτθμάτων πλθροφορ��ισ �α� επ��ο�νων��ν του φορζα �α� 
των περ�φερε�α��ν υπθρες��ν του, δ�αςφάλ�ςθ τθσ τεχν��ισ �α� οργανωτ��ισ 
δ�αλε�τουργ��ότθτασ των ςυςτθμάτων τθσ Ρερ�φζρε�ασ με αντίςτο�χα ςυςτιματα εκν��ισ 
εμβζλε�ασ �εντρ���ν φορζων τθσ Δ�οί�θςθσ, τθσ αςφάλε�ασ, του ελζγχου �α� τθσ ορκισ 
λε�τουργίασ των πλθροφορ�α��ν ςυςτθμάτων �α� των πλθροφορ��ν που δ�α��νο�ντα� ςε 
αυτά, ανάπτυξθ �α� βελτίωςθ των υποδομ�ν πλθροφορ��ισ �α� επ��ο�νων��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ �α� των περ�φερε�α��ν υπθρες��ν τθσ, �ακ�σ �α� εξαςφάλ�ςθ τθσ 
εξωςτρζφε�ασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� τθσ επαφισ των υπθρες��ν τθσ με τουσ πολίτεσ �α� όλα 
τα ενδ�αφερόμενα μζρθ με τθν ε�ςαγωγι ι �α� χριςθ νζων θλε�τρον���ν υπθρες��ν �α� 
δ�επαφ�ν που είνα� ς�μφωνεσ με τθ ςτρατθγ��ι τθσ. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ ζχε� τθν ευκ�νθ ςυντον�ςμο� 
�α� αξ�οποίθςθσ του δυναμ��ο� όλων των Τμθμάτων τθσ ςτ�σ αρμοδ�ότθτεσ Τεχνολογ��ν 
Ρλθροφορ��ισ, Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ �α� ςτθν τεχν��ι ςτιρ�ξθ ε�λογ���ν 
δ�αδ��ας��ν. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 
�ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Δ�αφάνε�ασ �α� Οργανωτ��ισ Τποςτιρ�ξθσ Περ�φερε�α��ν υςτθμάτων 
(ΚΩΔ. ΟΑ4.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ενίςχυςθ τθσ δ�αφάνε�ασ, αξ�ολόγθςθ �α�  προ�κθςθ ς�γχρονων 
μεκόδων πλθροφορ��ισ, ςυνεχισ βελτίωςθ των δ�ο��θτ���ν δ�αδ��ας��ν με χριςθ 
Τεχνολογ��ν Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν �α� προ�κθςθ τθσ πολ�τ��ισ γ�α τθν 
Θλε�τρον��ι Δ�α�υβζρνθςθ, γ�α τθν προςαρμογι, αναβάκμ�ςθ �α� βζλτ�ςτθ λε�τουργία των 

ΟΑ4.1 Τμιμα Δ�αφάνε�ασ �α� Οργανωτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ Ρερ�φερε�α��ν Συςτθμάτων, με 
αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ4.2 Τμιμα Σχεδ�αςμο� �α� Υποςτιρ�ξθσ Συςτθμάτων, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ4.3 Τμιμα Σχεδ�αςμο� Θλε�τρον���ν Υπθρες��ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΟΑ4.4 Τμιμα Τεχν��ισ Υποςτιρ�ξθσ Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα 
ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα Κοηάνθσ 

ΟΑ4.5 Τμιματα Ρλθροφορ��ισ ΡΕ Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, Φλ�ρ�νασ, με τοπ��ι 
αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
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παρεχόμενων υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλο�πα Τμιματα τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Δ�αφάνε�ασ 

ΟΑ4.1.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ τθσ εφαρμογισ «Δ�α�γε�α» γ�α τον Φορζα �α� υποςτιρ�ξθ των 
Υπθρες��ν ςτθν ανάρτθςθ Ρράξεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α ζγ�α�ρθ ενθμζρωςθ των πολ�τ�ν 
ςτο πλαίς�ο του ν. 3861/2010 (Α’/112) 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Ανο�χτ�ν Δεδομζνων 

ΟΑ4.1.0.0-A2 Καταγραφι, ςυλλογι, αξ�ολόγθςθ �α� ς�νκεςθ των πλθροφορ��ν που 
απα�το�ντα� γ�α τθν ανο�χτι δ�άκεςθ των δεδομζνων του Φορζα 

ΟΑ4.1.0.0-A3 Αξ�οποίθςθ �α� ςυνεργαςία με άλλα δί�τυα τε�μθρίωςθσ γ�α τθν ανταλλαγι 
�α� δ�άκεςθ υφ�ςτάμενων πλθροφορ��ν �α� ανο�χτ�ν δεδομζνων 

ΟΑ4.1.0.0-A4 Ραροχι τεχν��ισ, δ�αδ��αςτ��ισ �α� οργανωτ��ισ υποςτιρ�ξθσ τθσ ανο�χτισ 
δ�άκεςθσ των εγγράφων, πλθροφορ��ν �α� δεδομζνων, επ��ο�νων�ντασ με το δ�αχε�ρ�ςτι 
των αρμόδ�ων φορζων τθσ �εντρ��ισ δ�οί�θςθσ όπου απα�τείτα� 

Τομζασ Οργανωτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ Συςτθμάτων �α� Χρθςτ�ν 

ΟΑ4.1.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ βζλτ�ςτθ αξ�οποίθςθ των Τεχνολογ��ν Ρλθροφορ��ισ �α� 
Επ��ο�νων��ν (ΤΡΕ) ςτον μεταςχθματ�ςμό �α� τθν απλο�ςτευςθ δ�ο��θτ���ν δ�αδ��ας��ν 
�α� ε�ςιγθςθ προτάςεων γ�α τθν εξζλ�ξθ αυτ�ν, με γν�μονα τθν αποτελεςματ��ότθτα �α� 
τθν αποδοτ��ότθτα λε�τουργίασ τουσ 

ΟΑ4.1.0.0-A6 Συνεργαςία με φορείσ γ�α τθν εφαρμογι τθσ υφ�ςτάμενθσ νομοκεςίασ �ατά 
τθν άς�θςθ των αρμοδ�οτιτων του Τμιματοσ, παρζχοντασ οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ γ�α 
τθν ε�τζλεςι τθσ ςτουσ χριςτεσ 

ΟΑ4.1.0.0-A7 Συμμετοχι ςτο ςχεδ�αςμό, ςτον προγραμματ�ςμό �α� τθν παρα�ολο�κθςθ 
ζργων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A8 Συμμετοχι �α� ςυντον�ςμόσ δράςεων ςτθν εξε�δί�ευςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 
ςτρατθγ��ισ �α� των πολ�τ���ν μζςω Σχεδίων Δράςθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A9 Μζρ�μνα γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία τθσ εν�αίασ εφαρμογισ του  
Ρρωτο�όλλου 

ΟΑ4.1.0.0-A10 Μζρ�μνα γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία τθσ Θλε�τρον��ισ Δ�α�ίνθςθσ 
Εγγράφων 

ΟΑ4.1.0.0-A11 Μζρ�μνα, ε�ςιγθςθ, εγ�ατάςταςθ, παραμετροποίθςθ �α� τεχν��ι 
υποςτιρ�ξθ χρθςτ�ν γ�α τθν Ψθφ�α�ι Υπογραφι 

ΟΑ4.1.0.0-A12 Επ��α�ροποίθςθ �α� �αταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων τθλεφων��ο� �αταλόγου των 
Υπθρες��ν τθσ Ζδρασ �α� τθσ ΡΕ Κοηάνθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A13 Ενθμζρωςθ, �ακοδιγθςθ, ε�παίδευςθ �α� υποςτιρ�ξθ ςτουσ τελ��ο�σ 
χριςτεσ ςτα ηθτιματα αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΟΑ4.1.0.0-A14 Ε�παίδευςθ ανκρ�π�νου δυναμ��ο� ςτθν ορκι χριςθ των εφαρμογ�ν �α� 
ςε κζματα εςωτερ��ισ λε�τουργίασ του Φορζα 
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ΟΑ4.1.0.0-A15 Κατάρτ�ςθ των αναγ�αίων λε�τουργ���ν προτ�πων των Υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

Τομζασ Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A16 Τιρθςθ πρωτο�όλλου, θλε�τρον��ο� �α� φυς��ο�, τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A17 Τιρθςθ, ενθμζρωςθ �α� αρχε�οκζτθςθ εγγράφων �α� φα�ζλων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.1.0.0-A18 Κατάρτ�ςθ �α� δ�ε�περαίωςθ δ�ο��θτ���ν εγγράφων 

ΟΑ4.1.0.0-A19 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, 
προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ) 

ΟΑ4.1.0.0-A20 Συγ�ζντρωςθ α�τθμάτων �α� αξ�ολόγθςθ των αναγ��ν των Υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ γ�α νζο εξοπλ�ςμό �α� λογ�ςμ��ό, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλο�πα Τμιματα 

ΟΑ4.1.0.0-A21 Ρρομικε�α εξοπλ�ςμο�, λογ�ςμ��ο�, αναλωςίμων, υλ���ν, ανταλλα�τ���ν 
γ�α εξοπλ�ςμό υπθρες��ν, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλο�πα Τμιματα τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� τα 
Τμιματα Ρρομθκε��ν, παραλαβι αυτ�ν �α� τιρθςθ αρχείου 

ΟΑ4.1.0.0-A22 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων ανκρ�π�νου δυναμ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μεταβολζσ, 
��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ των αρμοδίων Τμθμάτων των 
Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν / Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΟΑ4.1.0.0-A23 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΟΑ4.1.0.0-A24 Υποςτιρ�ξθ ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν �α� ε�παίδευςθ χρθςτ�ν ςε εφαρμογι 
Ε�λογ�ν. 

β. Στο Σμιμα χεδ�αςμο� �α� Τποςτιρ�ξθσ υςτθμάτων (ΚΩΔ. ΟΑ4.2) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ �α� δ�αςφάλ�ςθ αδ�άλε�πτθσ λε�τουργίασ των δ��τυα��ν 
υποδομ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, προ�ε�μζνου να είνα� εφ��τι θ απρός�οπτθ χριςθ 
θλε�τρον���ν υπθρες��ν �α� θ πρόςβαςθ ςε αρχεία �α� πλθροφορίεσ από τουσ 
υπαλλιλουσ, τουσ πολίτεσ �α� τ�σ επ�χε�ριςε�σ, �ακ�σ �α� τεχν��ι υποςτιρ�ξθ των 
υπαλλιλων των Υπθρες��ν τθσ ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Σχεδ�αςμο� Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A1 Αποτ�πωςθ αναγ��ν �α� υλοποίθςθ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ 
�α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A2 Μελζτθ ι �α� προςδ�ορ�ςμόσ �ανόνων �α� των λε�τουργ���ν προτ�πων 
εφαρμογισ γ�α τθν υλοποίθςθ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A3 Ε�ςιγθςθ προτάςεων γ�α τθν εξζλ�ξθ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν, με γν�μονα τθν α�ξθςθ τθσ αποτελεςματ��ότθτασ �α� τθσ 
αποδοτ��ότθτασ λε�τουργίασ αυτ�ν, �ακ�σ �α� τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλε�ασ 

ΟΑ4.2.0.0-A4 Αξ�ολόγθςθ τθσ ςυνάφε�ασ �α� τθ ςυνοχισ των ζργων υλοποίθςθσ 
Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν, ςε ςχζςθ με τθν αρχ�τε�τον��ι 
των υφ�ςτάμενων Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων 
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ΟΑ4.2.0.0-A5 Σ�γ�ρ�ςθ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν του 
Φορζα με τα Συςτιματα �α� Δί�τυα Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν αντίςτο�χων Φορζων 
�α� υ�οκζτθςθ �αλ�ν πρα�τ���ν 

Τομζασ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A6 Μελζτθ, ςχεδ�αςμόσ, υλοποίθςθ, εγ�ατάςταςθ, δ�αςφάλ�ςθ τθσ ε�ρυκμθσ 
λε�τουργίασ �α� ςυντιρθςθ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν του 
Φορζα 

ΟΑ4.2.0.0-A7 Μελζτθ πο�οτ���ν χαρα�τθρ�ςτ���ν των δ��τ�ων �α� των εφαρμογ�ν �α� 
υλοποίθςθ βελτ��ςεων 

ΟΑ4.2.0.0-A8 Αξ�ολόγθςθ �α� ε�ςιγθςθ ςτθ Δ�οί�θςθ προτάςεων ε�ςαγωγισ Συςτθμάτων �α� 
Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν, γ�α τθν εξυπθρζτθςθ του ζργου του Φορζα  

ΟΑ4.2.0.0-A9 Ε�ςιγθςθ γ�α τθν προμικε�α του λογ�ςμ��ο� εφαρμογ�ν των Συςτθμάτων �α� 
Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν �α� ζλεγχοσ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν που υλοπο�ο�ντα� από τρίτουσ 

ΟΑ4.2.0.0-A10 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ �α� των πολ�τ���ν που 
δ�ζπουν τθ λε�τουργία των Συςτθμάτων 

ΟΑ4.2.0.0-A11 Μζρ�μνα γ�α τθ λιψθ �α� τιρθςθ αντ�γράφων αςφαλείασ τθσ �ατάςταςθσ 
των εξυπθρετθτ�ν, �ακ�σ �α� των αρχείων των ς�λθρ�ν δίς�ων 

ΟΑ4.2.0.0-A12 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�ακες�μότθτα εφεδρ���ν εξυπθρετθτ�ν �α� τθν υλοποίθςθ 
ςχεδίου κζςθσ τουσ ςε παραγωγ��ι λε�τουργία, �ακ�σ �α� τθν εφαρμογι ςχεδίου 
απο�ατάςταςθσ �α� επαναφοράσ εξυπθρετθτ�ν που τίκεντα� ε�τόσ λε�τουργίασ 

ΟΑ4.2.0.0-A13 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ενθμζρωςθ γ�α τ�σ ρυκμ�ςτ��ζσ �α� τ�σ τεχνολογ��ζσ 
εξελίξε�σ ςτο χ�ρο τθσ αςφάλε�ασ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� 
Επ��ο�νων��ν 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθ Ζργων περ�φερε�α�ισ εμβζλε�ασ που αφορο�ν Συςτιματα �α� Δί�τυα 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν  

ΟΑ4.2.0.0-A14 Σ�νταξθ προδ�αγραφ�ν, ςχεδ�αςμόσ, οργάνωςθ �α� δ�αχείρ�ςθ Ζργων, ωσ 
προσ τουσ πόρουσ, το χρονοδ�άγραμμα, τθν πο�ότθτα �α� τθν αςφάλε�α 

ΟΑ4.2.0.0-A15 Εποπτεία προόδου υλοποίθςθσ, ζλεγχοσ �α� επαλικευςθ επίτευξθσ των 
αποτελεςμάτων Ζργων 

ΟΑ4.2.0.0-A16 Σ�νταξθ αναφορ�ν προόδου υλοποίθςθσ των Ζργων, με αναφορά ςε 
προβλιματα �α� προτάςε�σ επίλυςθσ 

ΟΑ4.2.0.0-A17 Μζρ�μνα γ�α τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων �α� τθ λιψθ αποφάςεων γ�α 
τθν πορεία των Ζργων 

ΟΑ4.2.0.0-A18 Συνεργαςία με τθν Ομάδα που εργάηετα� γ�α τθν υλοποίθςθ των Ζργων 

Τομζασ Αςφάλε�ασ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A19 Ρροςδ�ορ�ςμόσ ςτόχων τθσ αςφάλε�ασ του δ��τ�ου �α� των αντίςτο�χων 
δ�αδ��ας��ν που πρζπε� να α�ολουκο�ντα� �ςτε να επ�τευχκο�ν αυτοί ο� ςτόχο� 

ΟΑ4.2.0.0-A20 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ δυνατότθτασ ενόσ δ��τ�ου ι ςυςτιματοσ 
πλθροφορ��ισ �α� επ��ο�νων��ν να αντ�ςτακεί, ςε δεδομζνο επίπεδο αξ�οπ�ςτίασ, ςε 
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τυχαία ςυμβάντα ι �α�όβουλεσ ενζργε�εσ που κζτουν ςε �ίνδυνο τθ δ�άκεςθ, τθν 
επαλικευςθ ταυτότθτασ, τθν α�ερα�ότθτα �α� τθν τιρθςθ του απορριτου των 
δεδομζνων που ζχουν αποκθ�ευκεί ι μεταδοκεί, �ακ�σ �α� τθν �αλι λε�τουργία των 
υπθρες��ν που παρζχοντα� ι είνα� προςβάς�μεσ μζςω αυτο� του δ��τ�ου ι ςυςτιματοσ 

ΟΑ4.2.0.0-A21 Μζρ�μνα γ�α τθν αναγν�ρ�ςθ �α� δ�αχείρ�ςθ ��νδ�νων αναφορ��ά με 
κζματα αςφαλείασ 

ΟΑ4.2.0.0-A22 Ενθμζρωςθ, ευα�ςκθτοποίθςθ �α� ε�παίδευςθ τελ���ν χρθςτ�ν των 
Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν αναφορ��ά με κζματα 
αςφαλείασ 

ΟΑ4.2.0.0-A23 Αξ�ολόγθςθ �α� ε�ςιγθςθ προτάςεων ςτθ Δ�οί�θςθ γ�α τθ βελτίωςθ τθσ 
αςφάλε�ασ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A24 Δ�ενζργε�α ελζγχων γ�α τθν επ�ς�όπθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ πολ�τ��ισ 
αςφαλείασ �α� τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματ��ότθτασ των μζτρων αςφαλείασ 

ΟΑ4.2.0.0-A25 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ενθμζρωςθ γ�α τ�σ ρυκμ�ςτ��ζσ �α� τ�σ τεχνολογ��ζσ 
εξελίξε�σ ςτο χ�ρο τθσ αςφάλε�ασ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� 
Επ��ο�νων��ν 

Τομζασ Υπθρες��ν Δ��τ�ων 

ΟΑ4.2.0.0-A26 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ τθλεδ�ας�ζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ (ζδρασ) 

ΟΑ4.2.0.0-A27 Τεχν��ι ςτιρ�ξθ �α� αναμεταδόςε�σ ςυνεδρ�άςεων Συλλογ���ν Οργάνων �α� 
Επ�τροπ�ν του Φορζα (Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου, Ο��ονομ��ισ Επ�τροπισ �.λπ.) 

ΟΑ4.2.0.0-A28 Αναγν�ρ�ςθ, επ�δ�όρκωςθ �α� δ�αχείρ�ςθ οπο�ωνδιποτε δ��τυα��ν 
προβλθμάτων �α� βλαβ�ν υλ��ο� ι παραγγελία υπθρες��ν από ε�δ��ευμζνο εξωτερ��ό 
Φορζα 

ΟΑ4.2.0.0-A29 Εποπτεία γ�α τθν προςταςία των πλθροφορ��ν που δ�α��νο�ντα� ςτο 
Δί�τυο 

ΟΑ4.2.0.0-A30 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ προςταςίασ από �ο�σ �α� �α�όβουλουσ χριςτεσ 

ΟΑ4.2.0.0-A31 Ρροςαρμογι τθσ δ��τυα�ισ λε�τουργίασ ςτ�σ απα�τιςε�σ των χρθςτ�ν 

ΟΑ4.2.0.0-A32 Εγ�ατάςταςθ ι δ�ευκζτθςθ εγ�ατάςταςθσ νζου υλ��ο� (hardware), 
παραμετροποίθςθ του νζου ι υφ�ςτάμενου υλ��ο� �α� λογ�ςμ��ο�, ς�μφωνα με τ�σ 
προδ�αγραφζσ του �ατας�ευαςτι �α� του δ��τ�ου ι �α� τ�σ απα�τιςε�σ των χρθςτ�ν 

ΟΑ4.2.0.0-A33 Δ�αχείρ�ςθ ςυμβάντων που αφορο�ν τα Συςτιματα �α� Δί�τυα 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.2.0.0-A34 Δθμ�ουργία �α� δ�αχείρ�ςθ e-mails γ�α τον Φορζα (προςωπ��ό, α�ρετοί 
�.λπ.) 

ΟΑ4.2.0.0-A35 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ χριςθσ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ 
�α� Επ��ο�νων��ν �α� επζμβαςθ γ�α τθν παροχι λ�ςεων ςε προβλιματα που 
δ�αταράςςουν τθν �αλι λε�τουργία αυτ�ν 

Λο�πά ηθτιματα 

ΟΑ4.2.0.0-A36 Υποςτιρ�ξθ Ζργων Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ εκν��ισ εμβζλε�ασ 
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ΟΑ4.2.0.0-A37 Τεχν��ι �α� οργανωτ��ι δ�αλε�τουργ��ότθτα των πλθροφορ�α��ν 
ςυςτθμάτων τθσ Ρερ�φζρε�ασ με αντίςτο�χα ςυςτιματα εκν��ισ εμβζλε�ασ �εντρ���ν 
Φορζων δ�οί�θςθσ 

ΟΑ4.2.0.0-A38 Τεχν��ι ςτιρ�ξθ ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν με δ�αςφάλ�ςθ, εγ�ατάςταςθ, 
λε�τουργία απα�το�μενου εξοπλ�ςμο� �α� δ�αχείρ�ςθ, παραμετροποίθςθ δεδομζνων ςτθν 
εφαρμογι Ε�λογ�ν. 

γ. Στο Σμιμα χεδ�αςμο� Θλε�τρον���ν Τπθρες��ν (ΚΩΔ. ΟΑ4.3) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, ανάπτυξθ �α� λε�τουργία ςυςτθμάτων παροχισ 
θλε�τρον���ν υπθρες��ν προσ πολίτεσ �α� επ�χε�ριςε�σ, δ�αςφαλίηοντασ φ�λ��ότθτα προσ 
το χριςτθ, αςφάλε�α των ςυναλλαγ�ν �α� δ�αφ�λαξθ των πλθροφορ��ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ4.3.0.0-A1 Μελζτθ πο�οτ���ν χαρα�τθρ�ςτ���ν των δ��τ�ων �α� των εφαρμογ�ν �α� 
υλοποίθςθ βελτ��ςεων 

ΟΑ4.3.0.0-A2 Ενθμζρωςθ �α� ε�παίδευςθ τελ���ν χρθςτ�ν των ςυςτθμάτων πλθροφορ��ισ 
�α� των εφαρμογ�ν αναφορ��ά με τθν ορκι χριςθ �α� τθν αξ�οποίθςθ των δυνατοτιτων 
αυτ�ν 

ΟΑ4.3.0.0-A3 Ε�ςιγθςθ γ�α προμικε�α λογ�ςμ��ο� εφαρμογ�ν των Συςτθμάτων 
Ρλθροφορ��ισ από τρίτουσ 

ΟΑ4.3.0.0-A4 Υποςτιρ�ξθ Ζργων Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ εκν��ισ εμβζλε�ασ 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Ζργων Τεχνολογ��ν Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν (ΤΡΕ) 

ΟΑ4.3.0.0-A5 Σ�νταξθ αναφορ�ν προόδου υλοποίθςθσ ζργων ΤΡΕ αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ, με αναφορά ςε προβλιματα �α� προτάςε�σ επίλυςθσ 

ΟΑ4.3.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων �α� τθ λιψθ αποφάςεων γ�α 
τθν πορεία Ζργων που αφορο�ν Συςτιματα Ρλθροφορ��ισ �α� εφαρμογζσ αρμοδ�ότθτασ 
του Τμιματοσ 

ΟΑ4.3.0.0-A7 Συνεργαςία με τθν Ομάδα που εργάηετα� γ�α τθν υλοποίθςθ ζργων 
Ρλθροφορ��ισ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

Τομζασ Ανάπτυξθσ Λογ�ςμ��ο�/Εφαρμογ�ν 

ΟΑ4.3.0.0-A8 Μζρ�μνα ςχεδ�αςμο�, προγραμματ�ςμο� ςε ςυγ�ε�ρ�μζνεσ γλ�ςςεσ  
προγραμματ�ςμο�, εξατομί�ευςθσ, παραμετροποίθςθσ �α� τθσ εξζλ�ξθσ εφαρμογ�ν 
λογ�ςμ��ο� 

ΟΑ4.3.0.0-A9 Ρραγματοποίθςθ ελζγχων �α� δο��μ�ν τθσ λε�τουργίασ εφαρμογ�ν 
λογ�ςμ��ο� ωσ προσ τθν πο�ότθτα �α� �αλι λε�τουργία τουσ, χρθς�μοπο��ντασ 
ςυγ�ε�ρ�μζνεσ εφαρμογζσ 

ΟΑ4.3.0.0-A10 Χρθς�μοποίθςθ εργαλείων λογ�ςμ��ο� γ�α τθν ε�ρεςθ �α� αφαίρεςθ των 
λακ�ν ςτον  πθγαίο ��δ��α εφαρμογ�ν λογ�ςμ��ο� �α� αξ�οποίθςθ άλλων εφαρμογ�ν  γ�α 
αναγν�ρ�ςθ λακ�ν προγραμματ�ςμο� �α� τθν αφαίρεςι τουσ 

ΟΑ4.3.0.0-A11 Εγ�ατάςταςθ, αναβάκμ�ςθ �α� επ��α�ροποίθςθ εφαρμογ�ν λογ�ςμ��ο� 
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ΟΑ4.3.0.0-A12 Ανάπτυξθ εφαρμογ�ν δ�αλε�τουργ��ότθτασ ςυςτθμάτων γ�α τθν ανταλλαγι 
πλθροφορ��ν μεταξ� τουσ 

ΟΑ4.3.0.0-A13 Μζρ�μνα δ�άκεςθσ τεχν��ισ τε�μθρίωςθσ �α� εγχε�ρ�δίων χριςθσ των 
εφαρμογ�ν λογ�ςμ��ο� που αναπτ�ςςοντα� �α� χρθς�μοπο�ο�ντα�  

ΟΑ4.3.0.0-A14 Ραροχι τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ ςτουσ χριςτεσ των εφαρμογ�ν λογ�ςμ��ο� 
που αναπτ�ςςοντα� �α� χρθς�μοπο�ο�ντα� 

Τομζασ Σχεδ�αςμο� �α� Δ�αχείρ�ςθσ Βάςεων Δεδομζνων 

ΟΑ4.3.0.0-A15 Σχεδ�αςμόσ, �ακορ�ςμόσ προδ�αγραφ�ν �α� δ�αςφάλ�ςθ λε�τουργίασ 
βάςεων δεδομζνων �α� βελτ�ςτοποίθςθ των δομ�ν δεδομζνων 

ΟΑ4.3.0.0-A16 Επ�μζλε�α αποκι�ευςθσ των δεδομζνων, προςταςίασ με απόδοςθ �ωδ���ν 
γ�α τθν αποτροπι μθ εξους�οδοτθμζνθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων �α� εφαρμογ�ν �α� 
εξαςφάλ�ςθ τθσ α�ερα�ότθτάσ τουσ 

ΟΑ4.3.0.0-A17 Φροντίδα ομαλισ δ�επαφισ του περ�βάλλοντοσ ε�ςαγωγισ δεδομζνων με τθ 
βάςθ 

ΟΑ4.3.0.0-A18 Εξαγωγι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων που είνα� χρις�μα γ�α τθν πλθροφόρθςθ �α� 
τθ λιψθ αποφάςεων 

ΟΑ4.3.0.0-A19 Ραροχι �ατευκ�νςεων �α� ςυμβουλ�ν τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ ςτουσ χριςτεσ 

Λο�πά ηθτιματα 

ΟΑ4.3.0.0-A20 Ε�ςιγθςθ �α� μζρ�μνα γ�α τθν αγορά, τθν εγ�ατάςταςθ �α� παράδοςθ νζου 
υλ��ο� �α� λογ�ςμ��ο� γ�α εφαρμογζσ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΟΑ4.3.0.0-A21 Ραροχι υπθρες��ν γ�α μθ ςυνικε�σ �αταςτάςε�σ �ατά τθ δ�άρ�ε�α χριςθσ 
των εφαρμογ�ν, δ�αχείρ�ςθ των απαραίτθτων ςτο�χείων τε�μθρίωςθσ 

ΟΑ4.3.0.0-A22 Ραρα�ολο�κθςθ τεχνολογ���ν εξελίξεων ςτο χ�ρο των βάςεων δεδομζνων 

ΟΑ4.3.0.0-A23Εγ�ατάςταςθ, δ�αχείρ�ςθ, παραμετροποίθςθ λε�τουργίασ των �ςτοχ�ρων τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΟΑ4.3.0.0-A24Υποςτιρ�ξθ ζργων εκν��ισ εμβζλε�ασ γ�α παροχι θλε�τρον���ν υπθρες��ν 
ςε πολίτεσ �α� επ�χε�ριςε�σ 

ΟΑ4.3.0.0-A25Τεχν��ι ςτιρ�ξθ ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν με δ�αχείρ�ςθ, γ�α τθν εμφάν�ςθ των 
ε�λογ���ν αποτελεςμάτων ςτουσ �ςτοχ�ρουσ. 

δ. Στο Σμιμα Σεχν��ισ Τποςτιρ�ξθσ υςτθμάτων Περ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. 
ΟΑ4.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ ορκισ λε�τουργίασ των Συςτθμάτων που είνα� 
εγ�ατεςτθμζνα ςτ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� τεχν��ι υποςτιρ�ξθ 
των υπαλλιλων τθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ4.4.0.0-A1 Δ�ενζργε�α ςυντιρθςθσ �α� επ�ς�ευισ των μθχανθμάτων του Φορζα �α� 
ενθμζρωςθ γ�α τ�σ βλάβεσ 
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ΟΑ4.4.0.0-A2 Εντοπ�ςμόσ �α� απο�ατάςταςθ βλαβ�ν �α� δυςλε�τουργ��ν εξοπλ�ςμο� �α� 
μθχανθμάτων 

ΟΑ4.4.0.0-A3 Μζρ�μνα γ�α τθν απογραφι αντ��ε�μζνων, πραγμάτων τεχνολογ��ο� 
εξοπλ�ςμο� τθσ Υπθρεςίασ �α� τιρθςθ ςχετ��ο� μθτρ�ου 

ΟΑ4.4.0.0-A4 Φροντίδα απόςυρςθσ των υλ���ν που δεν χρθς�μοπο�ο�ντα� ι ζχουν υποςτεί 
βλάβεσ που δεν επ�δζχοντα� επ�δ�όρκωςθ (άχρθςτα υλ��ά), α�ολουκ�ντασ τ�σ 
προβλεπόμενεσ δ�αδ��αςίεσ 

ΟΑ4.4.0.0-A5 Ρρομικε�α �α� αποκι�ευςθ υλ���ν, ςυς�ευ�ν �α� αναλωςίμων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ �α� φροντίδα γ�α τθν �αλι �ατάςταςθ �α� λε�τουργία τουσ 

ΟΑ4.4.0.0-A6  Δ�αχείρ�ςθ Τθλεφων���ν Συνδζςεων ΡΕ Κοηάνθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A7 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ χρθςτ�ν ΡΕ Κοηάνθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A8 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ προςταςίασ από �ο�σ �α� �α�όβουλουσ χριςτεσ ςτθν ΡΕ 
Κοηάνθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A9 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ τθλεδ�ας�ζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΡΕ Κοηάνθσ (Δ�ο��θτιρ�ο) 

ΟΑ4.4.0.0-A10 Μελζτθ �α� ε�ςιγθςθ προμικε�ασ �α� εγ�ατάςταςθσ νζου υλ��ο� ςτθν ΡΕ 
Κοηάνθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A11 Καταγραφι Εξοπλ�ςμο� - Συγ�ζντρωςθ α�τθμάτων �α� αξ�ολόγθςθ των 
αναγ��ν των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ γ�α νζο εξοπλ�ςμό ΤΡΕ �α� 
λογ�ςμ��ό, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλο�πα Τμιματα τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A12 Ε�πόνθςθ μελετ�ν �α� ε�κζςεων ς�οπ�μότθτασ �α� �ακορ�ςμόσ 
προδ�αγραφ�ν γ�α προμικε�εσ εξοπλ�ςμο�, λογ�ςμ��ο�, αναλωςίμων, υλ���ν γ�α τ�σ 
Υπθρεςίεσ τθσ ΡΕ Κοηάνθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A13 Υποςτιρ�ξθ ζργων ΤΡΕ περ�φερε�α�ισ εμβζλε�ασ που αφορο�ν τθν 
εςωτερ��ι οργάνωςθ �α� λε�τουργία του φορζα �α� άλλων δράςεων θλε�τρον��ισ 
δ�α�υβζρνθςθσ 

ΟΑ4.4.0.0-A14 Υποςτιρ�ξθ Ζργων Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ εκν��ισ εμβζλε�ασ 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΟΑ4.4.0.0-A15 Τεχν��ι ςτιρ�ξθ ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν με δ�αχείρ�ςθ, παραμετροποίθςθ, 
�αταχ�ρ�ςθ δεδομζνων ςτθν εφαρμογι Ε�λογ�ν. 

ε. Στα Σμιματα Πλθροφορ��ισ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, 
Φλ�ρ�νασ (ΚΩΔ. ΟΑ4.5) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να 
επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ τθσ απρός�οπτθσ επ��ο�νωνίασ �α� τθσ ε�ρυκμθσ 
λε�τουργίασ των εξυπθρετθτ�ν �α� των πλθροφορ�α��ν ςυςτθμάτων που είνα� 
εγ�ατεςτθμζνα ςτ�σ υπθρεςίεσ τθσ ο��είασ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� τεχν��ι υποςτιρ�ξθ 
των υπαλλιλων τθσ. 

Τα Τμιματα Ρλθροφορ��ισ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ςυνεργάηοντα� με τθ Δ�ε�κυνςθ 
�α� τα Τμιματα τθσ ζδρασ γ�α τθν υλοποίθςθ του επ�χε�ρθς�α�ο� ς�οπο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΟΑ4.5.0.0-A1 Ενίςχυςθ τθσ Δ�αφάνε�ασ �α� οργανωτ��ι υποςτιρ�ξθ του Τμιματοσ 
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ΟΑ4.5.0.0-A2 Τιρθςθ πρωτο�όλλου, θλε�τρον��ο� �α� φυς��ο� του Τμιματοσ 

ΟΑ4.5.0.0-A3 Τιρθςθ, ενθμζρωςθ �α� αρχε�οκζτθςθ εγγράφων �α� φα�ζλων του Τμιματοσ 

ΟΑ4.5.0.0-A4 Κατάρτ�ςθ �α� δ�ε�περαίωςθ δ�ο��θτ���ν εγγράφων του Τμιματοσ 

ΟΑ4.5.0.0-A5 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου του Τμιματοσ 

ΟΑ4.5.0.0-A6 Συγ�ζντρωςθ α�τθμάτων �α� αξ�ολόγθςθ αναγ��ν των Υπθρες��ν τθσ ΡΕ γ�α 
νζο εξοπλ�ςμό �α� λογ�ςμ��ό 

ΟΑ4.5.0.0-A7 Μελζτθ, ςχεδ�αςμόσ, υλοποίθςθ, εγ�ατάςταςθ �α� ςυντιρθςθ των 
Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A8 Μελζτθ των πο�οτ���ν χαρα�τθρ�ςτ���ν των δ��τ�ων �α� των εφαρμογ�ν 
ςτθν ΡΕ �α� πρόταςθ / υλοποίθςθ βελτ��ςεων, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδ�α Τμιματα τθσ  
Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.5.0.0-A9 Εφαρμογι μζτρων αςφαλείασ �α� πολ�τ���ν που δ�ζπουν τθ λε�τουργία των 
Συςτθμάτων ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A10 Λιψθ �α� τιρθςθ αντ�γράφων αςφαλείασ των αρχείων που βρίς�οντα� 
ςτουσ εξυπθρετθτζσ τθσ ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A11 Εφαρμογι ςχεδίου απο�ατάςταςθσ �α� επαναφοράσ εξυπθρετθτ�ν που 
τίκεντα� ε�τόσ λε�τουργίασ ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A12 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ενθμζρωςθ γ�α τ�σ τεχνολογ��ζσ εξελίξε�σ ςτο χ�ρο τθσ 
αςφάλε�ασ �α� των ςυςτθμάτων �α� δ��τ�ων πλθροφορ��ισ �α� επ��ο�νων��ν 

ΟΑ4.5.0.0-A13 Αποτ�πωςθ αναγ��ν �α� προτάςε�σ υλοποίθςθσ Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A14 Ε�ςιγθςθ προτάςεων γ�α τθν εξζλ�ξθ των ςυςτθμάτων �α� δ��τ�ων 
πλθροφορ��ισ �α� επ��ο�νων��ν τθσ ΡΕ, με γν�μονα τθν α�ξθςθ τθσ αποτελεςματ��ότθτασ 
�α� τθσ αποδοτ��ότθτασ τθσ λε�τουργίασ τουσ, �ακ�σ �α� τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλε�άσ τουσ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Δ��τ�ων �α� Συςτθμάτων ΤΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A15 Αναγν�ρ�ςθ, επ�δ�όρκωςθ �α� δ�αχείρ�ςθ οπο�ωνδιποτε δ��τυα��ν 
προβλθμάτων �α� βλαβ�ν υλ��ο� ςτθν ΡΕ ι ε�ςιγθςθ γ�α παραγγελία υπθρες��ν από 
εξε�δ��ευμζνο εξωτερ��ό Φορζα 

ΟΑ4.5.0.0-A16 Τεχν��ι υποςτιρ�ξθ προςταςίασ από �ο�σ �α� �α�όβουλουσ χριςτεσ ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A17 Ρροςαρμογι τθσ δ��τυα�ισ λε�τουργίασ ςτ�σ απα�τιςε�σ των χρθςτ�ν τθσ ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A18 Εγ�ατάςταςθ ι δ�ευκζτθςθ εγ�ατάςταςθσ νζου υλ��ο� (hardware), 
παραμετροποίθςθ του νζου ι υφ�ςτάμενου υλ��ο� �α� λογ�ςμ��ο�, ς�μφωνα με τ�σ 
προδ�αγραφζσ του �ατας�ευαςτι �α� του δ��τ�ου ι �α� τ�σ απα�τιςε�σ των χρθςτ�ν τθσ ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A19 Δ�αχείρ�ςθ ςυμβάντων που αφορο�ν τα Συςτιματα �α� τα Δί�τυα 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A20 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ χριςθσ των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων Ρλθροφορ��ισ �α� 
Επ��ο�νων��ν �α� επζμβαςθ γ�α τθν παροχι λ�ςεων ςε προβλιματα που δ�αταράςςουν τθν 
�αλι λε�τουργία αυτ�ν ςτθν ΡΕ 
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ΟΑ4.5.0.0-A21 Ενθμζρωςθ �α� ε�παίδευςθ τελ���ν χρθςτ�ν των Συςτθμάτων �α� Δ��τ�ων 
Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν �α� των εφαρμογ�ν ςτθν ΡΕ, αναφορ��ά με τθν ορκι 
χριςθ �α� τθν αξ�οποίθςθ των δυνατοτιτων αυτ�ν 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ �α� Χριςθσ Εφαρμογ�ν �α� Βάςεων Δεδομζνων 

ΟΑ4.5.0.0-A22 Ρραγματοποίθςθ ελζγχων �α� δο��μ�ν τθσ λε�τουργίασ εφαρμογ�ν 
λογ�ςμ��ο� ωσ προσ τθν πο�ότθτα �α� τθν �αλι λε�τουργία τουσ, ςε ςυνεργαςία με το 
αρμόδ�ο Τμιμα τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΟΑ4.5.0.0-A23 Εγ�ατάςταςθ, αναβάκμ�ςθ �α� επ��α�ροποίθςθ εφαρμογ�ν λογ�ςμ��ο� ςτθν 
ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A24 Ραροχι τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ ςτουσ χριςτεσ τθσ ΡΕ των εφαρμογ�ν 
λογ�ςμ��ο� που προμθκε�ετα� ι αναπτ�ςςε� το αρμόδ�ο Τμιμα τθσ ζδρασ 

ΟΑ4.5.0.0-A25 Επ�μζλε�α αποκι�ευςθσ των δεδομζνων, προςταςία με απόδοςθ �ωδ���ν 
γ�α τθν αποτροπι μθ εξους�οδοτθμζνθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων �α� εφαρμογ�ν �α� 
εξαςφάλ�ςθ τθσ α�ερα�ότθτάσ τουσ ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A26 Ραροχι ςτουσ χριςτεσ των εφαρμογ�ν ςτθν ΡΕ �ατευκ�νςεων �α� 
ςυμβουλ�ν τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ 

Λο�πά ηθτιματα 

ΟΑ4.5.0.0-A27 Μελζτθ �α� ε�ςιγθςθ γ�α τθν προμικε�α �α� εγ�ατάςταςθ νζου υλ��ο� �α� 
λογ�ςμ��ο� ςτθν ΡΕ 

ΟΑ4.5.0.0-A28 Τεχν��ι Υποςτιρ�ξθ τθλεδ�ας�ζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΟΑ4.5.0.0-A29 Υλοποίθςθ τθσ τεχν��ισ ςτιρ�ξθσ των ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν, με 
εγ�ατάςταςθ �α� λε�τουργία του απα�το�μενου εξοπλ�ςμο� �α� ε�παίδευςθ χρθςτ�ν ςτθν 
εφαρμογι των ε�λογ�ν 

ΟΑ4.5.0.0-A30 Επ��α�ροποίθςθ ςτο�χείων τθλεφων��ο� �αταλόγου Υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� προ�κθςι τουσ ςτο Τμιμα Σχεδ�αςμο� Θλε�τρον���ν 
Υπθρες��ν 

ΟΑ4.5.0.0-A31 Υποςτιρ�ξθ ζργων ΤΡΕ περ�φερε�α�ισ εμβζλε�ασ που αφορο�ν τθν 
εςωτερ��ι οργάνωςθ �α� λε�τουργία του Φορζα �α� άλλων δράςεων θλε�τρον��ισ 
δ�α�υβζρνθςθσ 

ΟΑ4.5.0.0-A32 Υποςτιρ�ξθ Ζργων Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ εκν��ισ εμβζλε�ασ 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΟΑ4.5.0.0-A33 Τεχν��ι ςτιρ�ξθ ε�λογ���ν δ�αδ��ας��ν με δ�αςφάλ�ςθ, εγ�ατάςταςθ, 
λε�τουργία απα�το�μενου εξοπλ�ςμο� ςτθν ΡΕ �α� δ�αχείρ�ςθ, παραμετροποίθςθ 
δεδομζνων ςτθν εφαρμογι Ε�λογ�ν. 

 
Άξζξν 23 

Γεληθή �ηεύζ�λ�� �ηνίθ���ο θαη Οηθνλνκηθώλ 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δ�οί�θςθσ �α� Ο��ονομ���ν (ΚΩΔ. ΔΟ) ζχε� τον εξισ ςτρατθγ��ό 
ς�οπό: 
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τρατθγ��όσ �οπόσ: Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, του ανκρ�π�νου δυναμ��ο� 
�α� των ςυλλογ���ν οργάνων δ�οί�θςθσ, �α� χρθςτι δ�αχείρ�ςθ των ο��ονομ���ν πόρων του 
φορζα, ς�μφωνα με το κεςμ��ό πλαίς�ο �α� τ�σ δθμος�ονομ��ζσ δεςμε�ςε�σ. 

2. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ ςυνεργάηετα� με τθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςτο 
ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων ςτο 
πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ. 

3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Δ�οί�θςθσ �α� Ο��ονομ���ν ορίηετα� ωσ 
Ρροϊςτάμενοσ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν (Ρ.Ο.Υ.) τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� είνα� απο�λε�ςτ��ά 
υπε�κυνοσ γ�α τ�σ αρμοδ�ότθτεσ που αφορο�ν ςτθ Δθμος�ονομ��ι Δ�αχείρ�ςθ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τ�σ δ�ατάξε�σ των άρκρων 25, 26 �α� 69Γ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Αϋ/143), όπωσ τροποπο�ικθ�αν �α� �ςχ�ουν. 

4. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δ�οί�θςθσ �α� Ο��ονομ���ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ 
μονάδεσ: 

 

 

Άξζξν 24 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο �ηνηθ��ηθώλ Τπ�ξε�ηώλ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Τπθρες��ν (ΚΩΔ. ΔΟ1) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Ορ�ηόντ�α δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ των οργαν���ν μονάδων �α� των 
ςυλλογ���ν οργάνων δ�οί�θςθσ του φορζα �α� εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθ 
δ�αχείρ�ςθ όλων των κεμάτων που αφορο�ν τθν υπθρες�α�ι �ατάςταςθ του ανκρ�π�νου 
δυναμ��ο� του.  

Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν παρζχε� οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ ςτα Τμιματα που 
υπάγοντα� ςε αυτιν, �ακ�σ �α� ςτ�σ αντίςτο�χεσ μονάδεσ των Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν �α� 
Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, γ�α τθ ςυντον�ςμζνθ ε�τζλεςθ των 
αρμοδ�οτιτων τουσ, εν� είνα� αρμόδ�α γ�α τθν ε�τζλεςθ των αντίςτο�χων αρμοδ�οτιτων 
ςτθν ΡΕ Κοηάνθσ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

ΔΟ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Δ�οί�θςθσ �α� Ο��ονομ���ν 

ΔΟ1 Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ �α� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα Κοηάνθσ 

ΔΟ2 Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ �α� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα Κοηάνθσ 

ΔΟ3 Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν ΡΕ Γρεβεν�ν,  Καςτορ�άσ, 
Φλ�ρ�νασ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα. 

ΔΟ1.1 Τμιμα Ρροςωπ��ο� 

ΔΟ1.2 Τμιμα Συλλογ���ν Οργάνων 

ΔΟ1.3 Τμιμα Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ �α� Μζρ�μνασ ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ 



69 
 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ 
ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Προςωπ��ο� (ΚΩΔ. ΔΟ1.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αχείρ�ςθ όλων των κεμάτων που άπτοντα� τθσ υπθρες�α�ισ 
�ατάςταςθσ του προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� ζ�δοςθ των ςχετ���ν πράξεων γ�α το 
προςωπ��ό αυτό, γ�α τ�σ οποίεσ απα�τείτα� γν�μθ ςυλλογ��ο� οργάνου, �ακ�σ �α� όλων 
των ατομ���ν πράξεων που αφορο�ν το προςωπ��ό τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ Κοηάνθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ1.1.0.0-A1 Ζ�δοςθ όλων των ατομ���ν πράξεων που αφορο�ν το προςωπ��ό που 
απαςχολείτα� ι ας�είτα� ςτ�σ Υπθρεςίεσ τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 
με οπο�αδιποτε ςχζςθ εργαςίασ �α� �δ�ότθτα, όπωσ δ�ορ�ςμόσ, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ, 
μον�μοποίθςθ, προαγωγι, αναγν�ρ�ςθ προ�πθρεςίασ, μετα�ίνθςθ, απόςπαςθ, μετάταξθ, 
λ�ςθ υπαλλθλ��ισ ςχζςθσ �α� ςυνταξ�οδότθςθ υπαλλιλων, �.ά. 

ΔΟ1.1.0.0-A2 Συγ�ζντρωςθ �α� �αταγραφι των �άκε είδουσ μεταβολ�ν τθσ υπθρες�α�ισ, 
ατομ��ισ �α� ο��ογενε�α�ισ �ατάςταςθσ του προςωπ��ο� τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ Κοηάνθσ (προςόντα, ο��ογενε�α�ι �ατάςταςθ, υπθρες�α�ι εξζλ�ξθ, απόδοςθ, 
πο�νζσ, άδε�εσ, απουςίεσ, �.ά.) 

ΔΟ1.1.0.0-A3 Τιρθςθ των προςωπ���ν μθτρ�ων του ανκρ�π�νου δυναμ��ο� τθσ ζδρασ �α� 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςε ζντυπθ �α� θλε�τρον��ι μορφι, �ακ�σ �α� τιρθςθ �α� 
δ�αχείρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ βάςεων δεδομζνων που αφορο�ν κζματα προςωπ��ο� τθσ 
ζδρασ �α� Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ νομ�μότθτασ πτυχίων, π�ςτοπο�θτ���ν �α� λο�π�ν ςτο�χείων του 
προςωπ��ο� μθτρ�ου των υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ του ωραρίου των υπαλλιλων, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
άμεςα προϊςταμζνουσ τουσ 

ΔΟ1.1.0.0-A6 Κατάρτ�ςθ Ρίνα�α υπόχρεων υποβολισ Δθλ�ςεων Ρερ�ους�α�ισ 
Κατάςταςθσ, αποςτολι του ςτον αρμόδ�ο Φορζα Ελζγχου, ενθμζρωςθ �α� αποςτολι 
οδθγ��ν �α� υλ��ο� ςτουσ υπόχρεουσ 

ΔΟ1.1.0.0-A7 Ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν υπθρες�α��ν μεταβολ�ν των υπαλλιλων τθσ ζδρασ 
�α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� �άκε είδουσ βεβα��ςεων αναφορ��ά με τθν 
υπθρες�α�ι τουσ �ατάςταςθ 

ΔΟ1.1.0.0-A8 Σ�νταξθ, ςε ςυνεργαςία με τθ Νομ��ι Υπθρεςία, των ςυμβάςεων ζργου �α� 
των ςυμβάςεων εργαςίασ γ�α το προςωπ��ό ορ�ςμζνου χρόνου  

ΔΟ1.1.0.0-A9 Δ�αδ��αςία πρόςλθψθσ Δ��θγόρων �α� Ε�δ���ν Συμβο�λων / Ε�δ���ν 
Συνεργατ�ν 

ΔΟ1.1.0.0-A10 Δ�αδ��αςία δ�ορ�ςμο� του Ε�τελεςτ��ο� Γραμματζα τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΔΟ1.1.0.0-A11 Ζ�δοςθ �ανον�ςτ���ν πράξεων, όπωσ ορ�ςμόσ Αντ�περ�φερε�αρχ�ν 

ΔΟ1.4 Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων 
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ΔΟ1.1.0.0-A12 Δ�αχείρ�ςθ πραγματοποίθςθσ πρα�τ��ισ άς�θςθσ φο�τθτ�ν ςε υπθρεςίεσ 
τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A13 Συλλογι �α� επεξεργαςία ςτο�χείων γ�α τθν ε�τίμθςθ των αναγ��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ ςε κζςε�σ τα�τ��ο� �α� ζ�τα�του προςωπ��ο�, �ατανομι τουσ ςε �ατθγορίεσ, 
�λάδουσ, βακμο�σ, ε�δ��ότθτεσ �α� ε�ςιγθςθ του μα�ροπρόκεςμου �α� ετις�ου 
προγραμματ�ςμο� γ�α τθν �άλυψθ των αναγ��ν ςε ανκρ�π�νο δυναμ��ό, ςε ςυνεργαςία με 
τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν - Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� τθ 
Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ 

ΔΟ1.1.0.0-A14 Τιρθςθ των δ�αδ��ας��ν χοριγθςθσ των πάςθσ φ�ςεωσ αδε��ν των 
υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A15 Επ�μζλε�α γ�α τθν ζ�δοςθ τθσ απόφαςθσ �ακορ�ςμο� υπερωρ�α�ισ 
απαςχόλθςθσ του προςωπ��ο� τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, μετά 
από τ�σ ζγγραφεσ προτάςε�σ των Δ�ευκ�νςεων, �ακ�σ �α� ζ�δοςθ όμο�ασ απόφαςθσ γ�α τθν 
αντ�μετ�π�ςθ ε�τά�των αναγ��ν 

ΔΟ1.1.0.0-A16 Συγ�ρότθςθ του Υπθρες�α�ο� Συμβουλίου των υπαλλιλων �α� του 
Συμβουλίου Επ�λογισ Ρροϊςταμζνων �α� μζρ�μνα γ�α τθ λε�τουργία τουσ 

--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.1 Ρροετο�μαςία �α� δ�εξαγωγι των ε�λογ�ν γ�α τθν ανάδε�ξθ των α�ρετ�ν 
ε�προς�πων των υπαλλιλων ςτο Υπθρες�α�ό Συμβο�λ�ο �α� ςτο Συμβο�λ�ο Επ�λογισ 
Ρροϊςταμζνων 

--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.2 Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ του Υπθρες�α�ο� Συμβουλίου �α� του Συμβουλίου 
Επ�λογισ Ρροϊςταμζνων 

--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.3 Επεξεργαςία των α�τιςεων των υπαλλιλων �α� προ�κθςι τουσ ςτο 
Υπθρες�α�ό Συμβο�λ�ο, ςυνοδευόμενων με τθ ςχετ��ι ε�ςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ 

ΔΟ1.1.0.0-A17 Υλοποίθςθ των αποφάςεων που λαμβάνοντα� ςτο Υπθρες�α�ό Συμβο�λ�ο 
γ�α τουσ υπαλλιλουσ τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ  

ΔΟ1.1.0.0-A18 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία τθσ Ε�δ��ισ Επ�τροπισ Αξ�ολόγθςθσ των 
υπαλλιλων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ1.1.0.0-A19 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξ�ολόγθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ 
τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ς�μφωνα με τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ1.1.0.0-A20 Υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Ε�δ��ισ Επ�τροπισ Αξ�ολόγθςθσ (ε�κζςεων 
αξ�ολόγθςθσ) γ�α τουσ υπαλλιλουσ τθσ ζδρασ �α� Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A21 Δ�ατ�πωςθ απόψεων �α� αποςτολι ςτο�χείων-φα�ζλου γ�α κζματα που 
αναφζροντα� ςε ζνδ��θ δ�αφορά προςωπ��ο� τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 
Κοηάνθσ ςτθν αρμόδ�α Δ�ο��θτ��ι ι Δ��αςτ��ι Αρχι 

ΔΟ1.1.0.0-A22 Εφαρμογι τθσ πε�καρχ��ισ δ�αδ��αςίασ, �ατά τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ1.1.0.0-A23 Συμπλιρωςθ �α� θλε�τρον��ι αποςτολι των Δελτίων Ατομ��ισ Υπθρες�α�ισ 
Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 
Κοηάνθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A24 Επίβλεψθ �α� εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων τθσ ζδρασ �α� Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, τθσ υγ�ε�νισ �α� αςφάλε�ασ 
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των ςυνκθ��ν εργαςίασ τουσ �α� των χ�ρων εργαςίασ, όπωσ ορίηοντα� ςτ�σ δ�ατάξε�σ του Ν. 
1568/1985 (ΦΕΚ 177Αϋ), του ΡΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11Αϋ), όπωσ ε�άςτοτε �ςχ�ουν, μζςω 
ανάκεςθσ των �ακθ�όντων τεχν��ο� αςφαλείασ �α� �ατρο� εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτο 
φορζα ι ς�ναψθσ ς�μβαςθσ με άτομα ε�τόσ του φορζα ι με Εξωτερ��ζσ Υπθρεςίεσ 
Ρροςταςίασ �α� Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ) ι ςυνδυαςμο� των ανωτζρω δυνατοτιτων  

ΔΟ1.1.0.0-A25 Δ�ατιρθςθ του αρχείου τθσ Εκν��ισ Αντίςταςθσ �α� χοριγθςθ 
π�ςτοπο�θτ���ν αναγνωρ�ςκζντων αντ�ςτας�α��ν  

ΔΟ1.1.0.0-A26 Μζρ�μνα γ�α τθν προπαρας�ευι �α� δ�ενζργε�α των ε�λογ�ν γ�α τθν 
ανάδε�ξθ μελ�ν του Ελλθν��ο� �α� Ευρωπαϊ�ο� Κο�νοβουλίου, των δθμοτ���ν �α� 
περ�φερε�α��ν αρχ�ν, �ακ�σ �α� των δθμοψθφ�ςμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A27 Εφαρμογι γεν��ά των κεμάτων που προβλζποντα� από τθν ε�λογ��ι 
νομοκεςία, όπωσ �ςχ�ε� �άκε φορά 

--ΔΟ1.1.0.0-Δ27.1 Μζρ�μνα γ�α τον ζγ�α�ρο ορ�ςμό των ε�λογ���ν τμθμάτων �α� 
�αταςτθμάτων ψθφοφορίασ 

-- ΔΟ1.1.0.0-Δ27.2 Επ�μζλε�α γεν��ά γ�α τθν ζγ�α�ρθ οργάνωςθ των αναγ�αίων εργας��ν, 
προμικε�ασ, δ�ανομισ του ε�λογ��ο� υλ��ο�, τθ ςυγ�ρότθςθ των ςυνεργείων γ�α τθν ομαλι 
δ�εξαγωγι Ε�λογ�ν, ς�μφωνα με τον ε�άςτοτε �ςχ�οντα Ε�λογ��ό Νόμο 

ΔΟ1.1.0.0-A28 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυγ�ζντρωςθ �α� μετάδοςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερ���ν των 
αποτελεςμάτων των ε�λογ�ν �α� δθμοψθφ�ςμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ1.1.0.0-A29 Τιρθςθ των ε�λογ���ν �αταλόγων, όπωσ λεπτομερζςτερα �ακορίηετα� ςτθν 
ε�άςτοτε �ςχ�ουςα ε�λογ��ι νομοκεςία. 

β. Στο Σμιμα υλλογ���ν Οργάνων (ΚΩΔ. ΔΟ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ υποςτιρ�ξθσ των Συλλογ���ν Οργάνων 
δ�οί�θςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� τιρθςθ μθτρ�ου �α� αρχείου των πράξε�ν τουσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ1.2.0.0-A1 Οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του πρωτο�όλλου, �ακ�σ �α� του φυς��ο� 
�α� θλε�τρον��ο� αρχείου του Τμιματοσ 

ΔΟ1.2.0.0-A2 Τιρθςθ αρχείου των Ρράξεων των Συλλογ���ν Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
�ακ�σ �α� χοριγθςθ αντ�γράφων ςτουσ ενδ�αφερόμενουσ 

ΔΟ1.2.0.0-A3 Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.1 Συλλογι κεμάτων �α� αποςτολι των ςχετ���ν Ε�ςθγιςεων �α� 
δ��α�ολογθτ���ν ςτα μζλθ του Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.2 Σ�νταξθ Ρίνα�α των προσ ςυηιτθςθ κεμάτων �α� ανάρτθςι του ςτον 
Ρίνα�α Ανα�ο�ν�ςεων �α� ςτθν �ςτοςελίδα τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.3Τιρθςθ Ρρα�τ���ν �α� ς�νταξθ αποφάςεων 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.4 Δθμος�οποίθςθ αποφάςεων �α� αποςτολι τουσ ςτον Ελεγ�τι Νομ�μότθτασ 
γ�α ζγ�ρ�ςθ, όπου απα�τείτα� 
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--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.5 Τιρθςθ αρχείου ςυνεδρ�άςεων 

ΔΟ1.2.0.0-A4 Τιρθςθ Β�βλίου Ερωτιςεων - Επερωτιςεων Ρερ�φερε�α��ν Συμβο�λων 

ΔΟ1.2.0.0-A5 Εφαρμογι των δ�αδ��ας��ν δθμός�ασ δ�αβο�λευςθσ �α� γνωμοδότθςθσ �ατά 
τθν περ�βαλλοντ��ι αδε�οδότθςθ ζργων �α� δραςτθρ�οτιτων τθσ Κατθγορίασ Αϋ �α� τιρθςθ 
του ςχετ��ο� αρχείου 

ΔΟ1.2.0.0-A6 Ραραχ�ρθςθ Αίκουςασ Συνεδρ�άςεων Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου  

ΔΟ1.2.0.0-A7 Ραροχι ςτο�χείων που αφορο�ν τθ λε�τουργία του Ρερ�φερε�α�ο� 
Συμβουλίου �α� τθ ςυμμετοχι των Ρερ�φερε�α��ν Συμβο�λων ςτ�σ ςυνεδρ�άςε�σ του 

ΔΟ1.2.0.0-A8 Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ Ο��ονομ��ισ Επ�τροπισ 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.1 Συλλογι κεμάτων �α� αποςτολι των ςχετ���ν Ε�ςθγιςεων �α� 
δ��α�ολογθτ���ν ςτα μζλθ τθσ Ο��ονομ��ισ Επ�τροπισ 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.2 Σ�νταξθ Ρίνα�α κεμάτων ςυνεδρίαςθσ �α� ανάρτθςι του ςτον Ρίνα�α 
Ανα�ο�ν�ςεων �α� ςτθν �ςτοςελίδα τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.3 Τιρθςθ Ρρα�τ���ν �α� ς�νταξθ αποφάςεων 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.4 Δθμος�οποίθςθ αποφάςεων �α� αποςτολι τουσ ςτον Ελεγ�τι Νομ�μότθτασ 
γ�α ζγ�ρ�ςθ 

--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.5 Τιρθςθ αρχείου ςυνεδρ�άςεων 

ΔΟ1.2.0.0-A9 Αποςτολι ςτο�χείων ςτθν Επ�τροπι του άρκρου 7 του ν. 2839/00, ςε 
περίπτωςθ προςφυγ�ν 

ΔΟ1.2.0.0-A10 Σ�νταξθ εγγράφων γ�α τθν αποηθμίωςθ των μελ�ν των Συλλογ���ν Οργάνων  

ΔΟ1.2.0.0-A11 Γραμματε�α�ι υποςτιρ�ξθ των Ρερ�φερε�α��ν Ραρατάξεων 

ΔΟ1.2.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α τθν �δ�ότθτα �α� τθ χρον��ι περίοδο άς�θςθσ 
�ακθ�όντων των μελ�ν των Συλλογ���ν Οργάνων. 

γ. Στο Σμιμα Δ�ο��θτ��ισ Τποςτιρ�ξθσ �α� Μζρ�μνασ ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ1.3) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ υποςτιρ�ξθσ �α� δ�ο��θτ��ι μζρ�μνα γ�α τθν 
ε�ρυκμθ λε�τουργία τθσ Δ�ε�κυνςθσ, των Υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� τθ βζλτ�ςτθ εξυπθρζτθςθ των πολ�τ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ1.3.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΔΟ1.3.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, δ�άκεςθ εντ�πων) 

ΔΟ1.3.0.0-A3 Χοριγθςθ τθσ επ�ςθμείωςθσ τθσ Σ�μβαςθσ τθσ Χάγθσ ςε ζγγραφα των 
Υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.3.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 
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ΔΟ1.3.0.0-A5 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΔΟ1.3.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, 
προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα Ρρομθκε��ν 

ΔΟ1.3.0.0-A7 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ1.3.0.0-A8 Μζρ�μνα γ�α τθ φ�λαξθ των εγ�αταςτάςεων των �τ�ρίων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ1.3.0.0-A9 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυντιρθςθ �α� λε�τουργία των β�βλ�οκθ��ν των πρ�θν 
Νομαρχ�α��ν Αυτοδ�ο��ιςεων, τθ φ�λαξθ των τε�μθρίων �α� παλα��ν β�βλ�οδετθμζνων 
τευχ�ν Φ�λλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που βρίς�οντα� αρχε�οκετθμζνα 
�α� τθ δ�άκεςθ του ανωτζρω υλ��ο�, όποτε �α� όταν ηθτθκεί από ενδ�αφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ �α� πολίτεσ, με επ�ςτροφι ςτθ κζςθ του αρχείου. 

δ. Στο Σμιμα Κίνθςθσ Επ�βατ���ν Οχθμάτων (ΚΩΔ. ΔΟ1.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: �κμ�ςθ �α� ςυντον�ςμόσ τθσ �ίνθςθσ, τθσ δ�άκεςθσ, τθσ τα�τ��ισ 
ςυντιρθςθσ, τθσ επ�ς�ευισ �α� των κεμάτων �υ�λοφορίασ των υπθρες�α��ν αυτο��νιτων 
τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� δ�αχείρ�ςθ των μετα��νιςεων των 
οδθγ�ν, γ�α τθ βζλτ�ςτθ εξυπθρζτθςθ των αναγ��ν των αντίςτο�χων Υπθρες��ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ1.4.0.0-A1 Ρρογραμματ�ςμόσ �ίνθςθσ �α� δ�άκεςθ των υπθρες�α��ν αυτο��νιτων �α� 
των οδθγ�ν 

ΔΟ1.4.0.0-A2 Ζγ�ρ�ςθ �ίνθςθσ των οδθγ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΔΟ1.4.0.0-A3 Ε�ςιγθςθ γ�α ζγ�ρ�ςθ ε�τόσ Δ�ο��θτ��ισ Ρερ�φζρε�ασ �ίνθςθσ των οχθμάτων 

ΔΟ1.4.0.0-A4 Ε�ςιγθςθ γ�α ζγ�ρ�ςθ αδε��ν �ατϋ εξαίρεςθ οδιγθςθσ υπθρες�α��ν 
αυτο��νιτων 

ΔΟ1.4.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ φ�λαξθ των αυτο��νιτων 

ΔΟ1.4.0.0-A6 Συγ�ζντρωςθ �α� παρα�ολο�κθςθ όλων των ενεργε��ν που ζχουν ςχζςθ με τθ 
λε�τουργία �α� �ίνθςθ των ανωτζρω οχθμάτων (�α�ς�μα, ςζρβ�σ, ανταλλα�τ��ά, επ�ς�ευζσ 
�.λπ.) 

ΔΟ1.4.0.0-A7 Μζρ�μνα γ�α τθν αςφάλ�ςθ, τθν οδ��ι βοικε�α, τα τζλθ �υ�λοφορίασ, τον 
περ�οδ��ό τεχν��ό ζλεγχο �α� ζλεγχο �αυςαερίων των αυτο��νιτων 

ΔΟ1.4.0.0-A8 Μζρ�μνα γ�α τθν επ�ς�ευι, τθ ςυντιρθςθ �α� �αλι λε�τουργία των 
αυτο��νιτων 

ΔΟ1.4.0.0-A9 Μζρ�μνα γ�α τθν απόςυρςθ υπθρες�α�ο� οχιματοσ 

ΔΟ1.4.0.0-A10 Ρρο�κθςθ όλων των παραςτατ���ν που απα�το�ντα� ςτο αρμόδ�ο γ�α τθν 
ε��ακάρ�ςθ τθσ ςχετ��ισ δαπάνθσ Τμιμα 

ΔΟ1.4.0.0-A11 Μζρ�μνα γ�α τθν προμικε�α �αυςίμων, παρα�ολο�κθςθ �α� ζλεγχοσ τθσ 
�ατανάλωςθσ �α� ενθμζρωςθ των ςχετ���ν β�βλίων 
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ΔΟ1.4.0.0-A12 Συγ�ζντρωςθ μθν�αίων �αταςτάςεων από τουσ οδθγο�σ γ�α τθν �ατανάλωςθ 
�αυςίμων �α� προ�κθςι τουσ ςτο αρμόδ�ο γ�α τθν ε��ακάρ�ςθ Τμιμα 

ΔΟ1.4.0.0-A13 Ε�ςιγθςθ ςτο αρμόδ�ο Τμιμα Ρρομθκε��ν των αναγ��ν ανανζωςθσ �α� 
ςυμπλιρωςθσ των οχθμάτων  

ΔΟ1.4.0.0-A14 Ζρευνα αγοράσ νζου οχιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ 
Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν, �α� προ�κθςθ ςτο αρμόδ�ο Τμιμα Ρρομθκε��ν 

ΔΟ1.4.0.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθν παραχ�ρθςθ, ε�ποίθςθ, ανταλλαγι, δωρεά, μίςκωςθ �α� 
ε�μίςκωςθ των οχθμάτων τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ  

ΔΟ1.4.0.0-A16 Επ��α�ροποίθςθ μθτρ�ου �ρατ���ν αυτο��νιτων 

ΔΟ1.4.0.0-A17 Τιρθςθ των προβλεπόμενων β�βλίων �α� ςτο�χείων γ�α τα αυτο�ίνθτα 

ΔΟ1.4.0.0-A18 Τιρθςθ αρχείου με τα ςτο�χεία των οδθγ�ν �α� του προςωπ��ο� �ατϋ 
εξαίρεςθ οδιγθςθσ 

ΔΟ1.4.0.0-A19 Τιρθςθ αρχείου �αυςίμων, ελαςτ���ν, επ�ς�ευισ �α� ςυντιρθςθσ των 
αυτο��νιτων. 

 

Άξζξν 25 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο 

�ηεύζ�λ��ο Οηθνλνκηθώλ Τπ�ξε�ηώλ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν (ΚΩΔ. ΔΟ2) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Χρθςτι δ�αχείρ�ςθ των ο��ονομ���ν πόρων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, μζςα 
από τθν εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθν �ατάρτ�ςθ, ε�τζλεςθ �α� 
παρα�ολο�κθςθ �άκε είδουσ ο��ονομ��ισ �ατάςταςθσ, του προγράμματοσ προμθκε��ν, 
τθν προςταςία �α� αξ�οποίθςθ τθσ περ�ουςίασ τθσ �α� όλων των δυνατοτιτων από�τθςθσ 
εςόδων, �ακ�σ �α� τθ δ�ενζργε�α των δθμος�ονομ���ν δεςμε�ςεων, τον ζλεγχο, τθν 
ε��ακάρ�ςθ �α� τθν εντολι πλθρωμισ των δαπαν�ν τθσ. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν παρζχε� οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ ςτα Τμιματα τθσ 
ζδρασ, �ακ�σ �α� ςτ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων γ�α τθ ςυντον�ςμζνθ ε�τζλεςθ των ο��ονομ��ισ φ�ςεωσ 
αρμοδ�οτιτων τουσ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ 
ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

ΔΟ2.1 Τμιμα Ρρο�πολογ�ςμο� �α� Δθμος�ονομ���ν Αναφορ�ν 

ΔΟ2.2 Τμιμα Ρροςόδων �α� Ρερ�ουςίασ 

ΔΟ2.3 Τμιμα Μ�ςκοδοςίασ 

ΔΟ2.4 Τμιμα Ταμε�α�ισ Υπθρεςίασ ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ 

ΔΟ2.5 Τμιμα Ρρομθκε��ν ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ 

ΔΟ2.6 Τμιμα Ο��ονομ��ισ - Λογ�ςτ��ισ Δ�αχείρ�ςθσ ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ 
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α. Στο Σμιμα Προ�πολογ�ςμο� �α� Δθμος�ονομ���ν Αναφορ�ν (ΚΩΔ. ΔΟ2.1) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Χρθςτι δθμος�ονομ��ι δ�αχείρ�ςθ του προ�πολογ�ςμο� τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, μζςω τθσ ςυλλογισ, ς�νκεςθσ �α� επεξεργαςίασ ο��ονομ���ν ςτο�χείων γ�α 
τον αποτελεςματ��ότερο προγραμματ�ςμό, τθν ορκολογ��ι �ατανομι των δθμος�ονομ���ν 
πόρων, τθν ποςοτ��ι �α� πο�οτ��ι παρα�ολο�κθςθ ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο�, �ακ�σ 
�α� τθσ ς�νταξθσ ςχετ���ν ε�κζςεων �α� αναφορ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.1.0.0-A1 Συγ�ζντρωςθ �α� επεξεργαςία των αναγ�αίων ςτο�χείων που αφορο�ν ςτθν 
�ατάρτ�ςθ, τροποποίθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο� τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.1 Κατάρτ�ςθ του ετις�ου προ�πολογ�ςμο� τθσ Ρερ�φζρε�ασ, βάςε� των 
αρχ�ν τθσ �είμενθσ περί δθμοςίου λογ�ςτ��ο� νομοκεςίασ 

--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.2 Εξαςφάλ�ςθ τθσ βζλτ�ςτθσ ανα�ατανομισ των δ�ακζς�μων ο��ονομ���ν 
πόρων �ατά τθν πορεία ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο� 

--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.3 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ ορκολογ��ισ ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο� τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.4 Ραροχι εγ�αίρωσ αξ�όπ�ςτων δθμος�ονομ���ν ςτο�χείων μζςα από τθ 
ς�νταξθ των προβλεπόμενων από το νόμο δθμος�ονομ���ν αναφορ�ν �α� ε�κζςεων 

ΔΟ2.1.0.0-A2 Συγ�ζντρωςθ �α� επεξεργαςία των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθ ς�νταξθ του 
απολογ�ςμο� �α� των λο�π�ν ο��ονομ���ν �αταςτάςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΔΟ2.1.0.0-A3 Εφαρμογι των �ατάλλθλων ελζγχων �α� δ��λείδων αςφαλείασ ςχετ��ά με τα 
ζςοδα, τ�σ δαπάνεσ, τ�σ προμικε�εσ �α� τα περ�ους�α�ά ςτο�χεία τθσ Ρερ�φζρε�ασ  

ΔΟ2.1.0.0-A4 Μελζτθ τθσ δανε�ολθπτ��ισ ��ανότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, παρα�ολο�κθςθ �α� 
εποπτεία των ο��ονομ���ν μεγεκ�ν από όλεσ τ�σ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

ΔΟ2.1.0.0-A5 Συνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων γ�α τα 
ετις�α �α� μα�ροπρόκεςμα προγράμματα δράςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ  

ΔΟ2.1.0.0-A6 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ πορείασ των πάςθσ φ�ςεωσ εςόδων του 
προ�πολογ�ςμο� �α� ε�ςιγθςθ προτάςεων βελτίωςθσ δ�αδ��ας��ν απόδοςθσ 

ΔΟ2.1.0.0-A7 Αποτελεςματ��ι δ�αχείρ�ςθ �α� ςυντον�ςμόσ των ενεργε��ν που αφορο�ν �α� 
ζχουν επίπτωςθ ςτθν �ατάρτ�ςθ, ανακε�ρθςθ �α� υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου 
Ρλα�ςίου Δθμος�ονομ��ισ Στρατθγ��ισ (ΜΡΔΣ) που περ�λαμβάνε� τ�σ ετις�εσ �α� 
μεςοπρόκεςμεσ δθμος�ονομ��ζσ προβλζψε�σ 

ΔΟ2.1.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ των ο��ονομ���ν εξελίξεων �α� τιρθςθ όλων των οδθγ��ν 
του Υπουργείου Ο��ονομ���ν �α� του Γεν��ο� Λογ�ςτθρίου του Κράτουσ ςχετ��ά με τθν 
�ατάρτ�ςθ �α� ανακε�ρθςθ του ΜΡΔΣ �α� του προ�πολογ�ςμο� ςε οπο�αδιποτε χρον��ι 
ςτ�γμι �ατά τθ δ�άρ�ε�α του ζτουσ 

ΔΟ2.1.0.0-A9 Ραροχι βεβα��ςεων γ�α τθν �παρξθ ςχετ���ν προβλζψεων ςτον 
προ�πολογ�ςμό του φορζα ι τθ δυνατότθτα �α� τον τρόπο �άλυψθσ των ςχετ���ν 
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δαπαν�ν, επί των πράξεων δ�ορ�ςμ�ν - εντάξεων - μετατάξεων - αποςπάςεων �α� 
προαγωγ�ν του προςωπ��ο� �άκε �ατθγορίασ 

ΔΟ2.1.0.0-A10 Κατάρτ�ςθ των ςχεδίων αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ �ατόπ�ν 
ςχετ��ισ εγ�ρ�τ��ισ απόφαςθσ τθσ Ο��ονομ��ισ Επ�τροπισ �α� ενθμζρωςθ των ο��είων 
λογ�ςτ���ν β�βλίων �α� του Μθτρ�ου Δεςμε�ςεων 

ΔΟ2.1.0.0-A11 Ραροχι βεβαίωςθσ επί των ςχεδίων των ςχετ���ν πράξεων γ�α τθν �παρξθ 
τθσ απα�το�μενθσ πίςτωςθσ �α� γ�α τθ μθ υπζρβαςθ του ορ�ηόμενου �άκε φορά από το 
αρμόδ�ο όργανο ποςοςτο� δ�άκεςθσ τθσ πίςτωςθσ 

ΔΟ2.1.0.0-A12 Τιρθςθ των απα�το�μενων από το νόμο λογ�ςτ���ν β�βλίων που 
προβλζποντα� από τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ �α� του Μθτρ�ου Δεςμε�ςεων 

ΔΟ2.1.0.0-A13Ζλεγχοσ �α� παρα�ολο�κθςθ του Μθτρ�ου Δεςμε�ςεων �α� των 
Λθξ�πρόκεςμων Υποχρε�ςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΔΟ2.1.0.0-A14 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ςυγ�ζντρωςθ ςτατ�ςτ���ν �α� λο�π�ν ςτο�χείων 
ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο�, με βάςθ το Δθμός�ο Λογ�ςτ��ό 

ΔΟ2.1.0.0-A15Ζλεγχοσ τιρθςθσ των περί ανάλθψθσ υποχρε�ςεων δ�ατάξεων �α� μζρ�μνα 
γ�α τθ ς�νταξθ τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ του Ρροϊςταμζνου Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν επί των 
ςχεδίων των ςχετ���ν αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ περί α) �παρξθσ ςχετ��ισ 
πίςτωςθσ ςτον Ρ/Υ �α� β) δζςμευςθσ �ςόποςθσ πίςτωςθσ γ�α τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ 

ΔΟ2.1.0.0-A16 Σ�νταξθ ζ�κεςθσ προσ τθν αρμόδ�α Δθμος�ονομ��ι Υπθρεςία Εποπτείασ �α� 
Ελζγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γεν��ο� Λογ�ςτθρίου του Κράτουσ, ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ 
δ�ατάξε�σ. 

β. Στο Σμιμα Προςόδων �α� Περ�ουςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Βζλτ�ςτθ δ�αχείρ�ςθ των περ�ους�α��ν ςτο�χείων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
με ςυςτθματ��ι �αταγραφι �α� μζρ�μνα γ�α τθν αξ�οποίθςθ �α� προςταςία τουσ, �ακ�σ �α� 
αξ�οποίθςθ όλων των δ�ακζς�μων μζςων γ�α τθ δθμ�ουργία �α� από�τθςθ εςόδων, 
ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.2.0.0-A1 Μελζτθ �α� αξ�οποίθςθ όλων των δυνατοτιτων δθμ�ουργίασ �α� από�τθςθσ 
εςόδων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΔΟ2.2.0.0-A2 Επ�μζλε�α γ�α τον ζλεγχο �α� τθ βεβαίωςθ των εςόδων από φόρουσ, τζλθ, 
δ��α��ματα, ε�ςφορζσ, ζςοδα από α�ίνθτα �α� άλλεσ πθγζσ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ 
απόδοςισ τουσ  

ΔΟ2.2.0.0-A3 Επ�μζλε�α των φορολογ���ν δ�αφορ�ν, �ακ�σ �α� τθσ δ�αγραφισ �α� 
επ�ςτροφισ αχρεωςτιτωσ �αταβλθκζντων πος�ν  

ΔΟ2.2.0.0-A4 Ρροςταςία �α� δ�αχείρ�ςθ τθσ περ�ουςίασ �α� τιρθςθ των προβλεπόμενων 
αρχείων �α� β�βλίων 

ΔΟ2.2.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ ςτζγαςθ �α� μεταςτζγαςθ των υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� εξαςφάλ�ςθ όλων των απαραίτθτων λε�τουργ���ν 
υποδομ�ν τουσ, ςυμπερ�λαμβανομζνων των μ�ςκ�ςεων  

ΔΟ2.2.0.0-A6 Αποδοχι δωρεάσ αυτο��νιτων 
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ΔΟ2.2.0.0-A7 Ε�ςιγθςθ γ�α τθν επ�βολι, �ατάργθςθ φόρων, τελ�ν, δ��α�ωμάτων �α� 
ε�ςφορ�ν που προβλζποντα� από τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ.  

γ. Στο Σμιμα Μ�ςκοδοςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ2.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι δ�αχείρ�ςθ όλων των κεμάτων που αφορο�ν τθ μ�ςκοδοςία �α� 
τθν �αταβολι των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν του προςωπ��ο� των υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ �α� είδουσ εργαςίασ, �α� των 
Α�ρετ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.3.0.0-A1 Ε��ακάρ�ςθ τθσ μ�ςκοδοςίασ �α� των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν του 
προςωπ��ο� των υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, 
ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ �α� είδουσ εργαςίασ, �α� των Α�ρετ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.1 Ε��ακάρ�ςθ τθσ τα�τ��ισ μ�ςκοδοςίασ του μόν�μου �α� με ςχζςθ εργαςίασ 
�δ�ωτ��ο� δ��αίου αορίςτου χρόνου προςωπ��ο�, �ακ�σ �α� των Δ��θγόρων με πάγ�α 
ζμμ�ςκθ εντολι τθσ ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.2 Ε��ακάρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ πρόςκετων αποδοχ�ν του προςωπ��ο� 
τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (υπερωρ��ν, ωρ�ν προσ ςυμπλιρωςθ 
υποχρεωτ��ισ εβδομαδ�αίασ εργαςίασ, νυχτερ�ν�ν - εξα�ρζς�μων, αποηθμ��ςεων μ��τ�ν 
�λ�μα�ίων ελζγχου οχθμάτων, αμο�β�ν υπαλλιλων που δ�ενεργο�ν επ�κεωριςε�σ 
ς�μφωνα με το Ν. 3982/11 �α� Εξεταςτ���ν Επ�τροπ�ν του ΡΔ 113/2012, ε�λογ��ισ 
αποηθμίωςθσ, �.λπ.) 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.3 Ε��ακάρ�ςθ μ�ςκοδοςίασ Α�ρετ�ν, Ε�τελεςτ��ο� Γραμματζα, Ρροζδρου 
Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου, Ρερ�φερε�α�ο� Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ �α� τθσ Επ�χείρθςθσ 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.4 Ε��ακάρ�ςθ μ�ςκοδοςίασ Ε�δ���ν Συμβο�λων, Επ�ςτθμον��ο� Συνεργάτθ, 
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου ορ�ςμζνου χρόνου, ςπουδαςτ�ν (ΤΕΙ, 
ΕΡΑΛ, ΙΕΚ) ςτα πλαίς�α τθσ πρα�τ��ισ τουσ άς�θςθσ, ωφελουμζνων προγραμμάτων 
προ�κθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που απαςχολο�ντα� ςτθν ζδρα �α� τθν Ρερ�φερε�α�ι 
Ενότθτα Κοηάνθσ 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.5 Ε��ακάρ�ςθ των δαπαν�ν μετα�ίνθςθσ �α� των αποηθμ��ςεων από τθ 
ςυμμετοχι ςε ςυνεδρ�άςε�σ των α�ρετ�ν οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.6 Ε��ακάρ�ςθ αμο�β�ν μελ�ν Συλλογ���ν Οργάνων με βάςθ τθν ε�άςτοτε 
�ςχ�ουςα νομοκεςία 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.7 Ρερ��οπι αποδοχ�ν γ�α ο��ονομ��ζσ ε��ρεμότθτεσ του προςωπ��ο� τθσ 
ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (απεργίεσ, ςτάςε�σ, 
αχρεωςτιτωσ �αταβλθκζντα ποςά), �ακ�σ �α� λόγω αυκαίρετθσ αποχισ από τα �ακι�οντά 
του 

--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.8 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι δ��αςτ���ν αποφάςεων περί δ�ατροφ�ν, 
οφε�λ�ν (�αταςχζςεων) προσ το Δθμός�ο �α� οπο�αςδιποτε άλλθσ τελεςίδ��θσ δ��αςτ��ισ 
απόφαςθσ που επθρεάηε� τθ μ�ςκοδοςία των υπαλλιλων 

ΔΟ2.3.0.0-A2 Μζρ�μνα γ�α τθν απόδοςθ των αςφαλ�ςτ���ν �ρατιςεων, τιρθςθ ςχετ���ν 
αρχείων 
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ΔΟ2.3.0.0-A3 Τιρθςθ του Μθτρ�ου του μ�ςκοδοτο�μενου προςωπ��ο� των υπθρες��ν τθσ 
ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� παρα�ολο�κθςθ ςτο�χείων μεταβολ�ν 
του ι αντίςτο�χων �αταβλθκζντων παροχ�ν ι �αταλογ�ςκζντων πος�ν που αντ�ςτο�χο�ν 
�α� ζχουν επίδραςθ ςτθν �αταβολι των αμο�β�ν του 

ΔΟ2.3.0.0-A4 Υποβολι τθσ μθν�αίασ διλωςθσ ςτθ μθχανογραφ��ι εφαρμογι τθσ Εν�αίασ 
Αρχισ Ρλθρωμ�ν των ςχετ���ν χρθματ���ν ενταλμάτων των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν 
προςωπ��ο� των υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ  

ΔΟ2.3.0.0-A5 Ζ�δοςθ Φ�λλων Δ�α�οπισ Μ�ςκοδοςίασ, μεταταςςόμενων μονίμων �α� με 
ςχζςθ εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων τθσ ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
�α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ2.3.0.0-A6 Ζ�δοςθ �άκε μορφισ βεβαίωςθσ μ�ςκοδοςίασ �α� μ�ςκοδοτ���ν 
�αταςτάςεων των υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ  

ΔΟ2.3.0.0-A7 Ραροχι �ςτορ��ο� υποκζςεων τθσ Υπθρεςίασ γ�α αγωγζσ εν�π�ον αρμοδίων 
Δ��αςτθρίων, νυν �α� πρ�θν υπαλλιλων τθσ 

ΔΟ2.3.0.0-A8 Ζ�δοςθ Βεβα��ςεων φόρου Μ�ςκωτ�ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 
�α� υποβολι ςχετ��ο� θλε�τρον��ο� αρχείου ςτθν Γεν��ι Γραμματεία Ρλθροφορ�α��ν 
Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) του Υπουργείου Ο��ονομ���ν 

ΔΟ2.3.0.0-A9 Αποςτολι Αναλυτ���ν Ρερ�οδ���ν Δθλ�ςεων (ΑΡΔ) του πάςθσ φ�ςεωσ 
προςωπ��ο� τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, �ακ�σ �α� των Α�ρετ�ν, 
ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα (ΟΡΣ) ΙΚΑ  

ΔΟ2.3.0.0-A10 Υπολογ�ςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ του ΡΔ 410/88 �α� τθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ 
του Ν. 103/75 ςυνταξ�οδοτο�μενων υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 
Κοηάνθσ  

ΔΟ2.3.0.0-A11 Συμπλιρωςθ ο��ονομ��ισ φ�ςεωσ ςτο�χείων ςτα Δελτία Ατομ��ισ 
Υπθρες�α�ισ Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ ζδρασ �α� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ. 

δ. Στο Σμιμα Σαμε�α�ισ Τπθρεςίασ ζδρασ �α� ΠΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.4) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι ταμε�α�ι δ�αχείρ�ςθ, μζςω οργάνωςθσ των Χρθματ���ν 
Ενταλμάτων Ρλθρωμισ, εξόφλθςθσ των εντολ�ν πλθρωμισ �άκε είδουσ δαπαν�ν, 
είςπραξθσ όλων των εςόδων �α� παρα�ολο�κθςθσ των χρθματ���ν δ�ακεςίμων τθσ ζδρασ 
�α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.4.0.0-A1 Δ�ενζργε�α των πλθρωμ�ν �α� τθσ εξόφλθςθσ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων 
Ρλθρωμισ γ�α �άκε είδουσ δαπάνθ 

--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.1 Ραραλαβι, επεξεργαςία των Χρθματ���ν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ �α� 
προετο�μαςία γ�α τθν εξόφλθςι τουσ 

--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ των δ��α�ο�χων �α� των φορζων γ�α τθν ζ�δοςθ Χρθματ���ν 
Ενταλμάτων �α� πλθρωμι των δ��α�ο�χων 

--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.3 Εξόφλθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ γ�α �άκε είδουσ 
δαπάνθ, με τθν παραγωγι ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα Δθμος�ονομ��ισ 
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Ρολ�τ��ισ (ΟΡΣ-ΔΡ) θλε�τρον���ν εντολ�ν μεταφοράσ �α� πίςτωςθσ λογαρ�αςμ�ν των 
δ��α�ο�χων ςτα Ρ�ςτωτ��ά Ιδρ�ματα  

ΔΟ2.4.0.0-A2 Είςπραξθ όλων των εςόδων  

ΔΟ2.4.0.0-A3 Τιρθςθ αρχείων, παραςτατ���ν �α� β�βλίων, που προβλζποντα� από ςχετ��ζσ 
δ�ατάξε�σ περί ταμε�α�ισ δ�αχείρ�ςθσ �α� αφορο�ν τθν ζδρα �α� τθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
Κοηάνθσ  

ΔΟ2.4.0.0-A4 Δ�ενζργε�α των χρθματ���ν δοςολθψ��ν με τ�σ τράπεηεσ 

ΔΟ2.4.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�ενζργε�α ςυμψθφ�ςμ�ν �α� απόδοςθ ςτο Δθμός�ο �α� ςτα 
ο��εία αςφαλ�ςτ��ά ταμεία των οφε�λ�ν των δ��α�ο�χων που αναγράφοντα� ςτ�σ ςχετ��ζσ 
βεβα��ςε�σ φορολογ���ν �α� αςφαλ�ςτ���ν οφε�λ�ν 

ΔΟ2.4.0.0-A6 Επ�μζλε�α του προςδ�ορ�ςμο� των πάςθσ φ�ςεωσ �ρατιςεων �α� φόρων υπζρ 
τρίτων που απορρζουν από τθν εξόφλθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων �α� απόδοςι τουσ 

ΔΟ2.4.0.0-A7 Τιρθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ θμερολογίου, β�βλίου επ�ταγ�ν, εντολ�ν 
μεταφοράσ �α� πλθρωμισ �α� μθτρ�ου ε�χωριςεων, �αταςχζςεων �.λπ. γ�α όλεσ τ�σ 
δαπάνεσ, �ακ�σ �α� όλων των φορολογ���ν υποχρε�ςεων που απορρζουν από τθν 
πλθρωμι των Χρθματ���ν Ενταλμάτων, ς�μφωνα με τ�σ ο��είεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ2.4.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ των χρθματ���ν ςυναλλαγ�ν με τ�σ Τράπεηεσ �α� ζλεγχοσ 
ςυμφωνίασ υπολοίπων λογαρ�αςμ�ν με τα αντίςτο�χα τραπεη��ά δ�ακζς�μα.  

ε. Στο Σμιμα Προμθκε��ν ζδρασ �α� ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.5) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι δ�αχείρ�ςθ κεμάτων δθμοςίων ςυμβάςεων προμικε�ασ 
αγακ�ν �α� παροχισ υπθρες��ν γ�α τθν �άλυψθ των αναγ��ν των υπθρες��ν τθσ ζδρασ 
�α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθν οποία βρίς�ετα� θ ζδρα τθσ Ρερ�φζρε�ασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.5.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ ε�τζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκε��ν 
τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ 

ΔΟ2.5.0.0-A2 Δ�ενζργε�α των δ�αδ��ας��ν δ�αγων�ςμ�ν �α� ανακζςεων προμθκε��ν, 
εργας��ν �α� υπθρες��ν, που υπάγοντα� ςτ�σ δ�ατάξε�σ τθσ νομοκεςίασ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων, με χωρ��ι αρμοδ�ότθτα τθν ζδρα ι τθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα Κοηάνθσ ι/�α� 
περ�ςςότερεσ Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ, εντόσ των ορίων που κζτε� ο προ�πολογ�ςμόσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, �ατόπ�ν τε�μθρ�ωμζνου α�τιματοσ τθσ αρμόδ�ασ υπθρεςίασ, ςυνοδευόμενου 
από τεχν��ζσ προδ�αγραφζσ, ε�τόσ αυτ�ν που αφορο�ν ςυγχρθματοδοτο�μενα ζργα �α� 
τθν προ�ιρυξθ των δ�αγων�ςμ�ν δ�νατα� να αναλάβε� θ αρμόδ�α γ�α τθν υλοποίθςθ των 
ζργων υπθρεςία, �ακ�σ �α� των προμθκε��ν των αμαξοςταςίων γ�α ςυντθριςε�σ �α� 
προμικε�εσ ανταλλα�τ���ν αυτο��νιτων, αποχ�ον�ςμό του οδ��ο� δ��τ�ου �α� προμικε�α 
αλατ�ο� γ�α το Εκν��ό Οδ��ό Δί�τυο �α� το Επαρχ�α�ό Οδ��ό Δί�τυο τθσ ΡΕ Κοηάνθσ, ο� 
οποίεσ, λόγω τθσ �δ�α�τερότθτασ του αντ��ε�μζνου τουσ, δ�ενεργο�ντα� από τθν ο��εία 
Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν  

ΔΟ2.5.0.0-A3 Ζγ�ρ�ςθ γ�α οπο�αδιποτε μίςκωςθ �δ�ωτ��ο� αυτο��νιτου Δθμοςίασ Χριςθσ 
γ�α μεταφορά προς�πων, υλ���ν �.λπ. 
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ΔΟ2.5.0.0-A4 Μζρ�μνα γ�α τθν �ακαρ�ότθτα �α� υγ�ε�νι των χ�ρων εργαςίασ, των 
εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� των Υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ Κοηάνθσ  

ΔΟ2.5.0.0-A5 Δ�εξαγωγι τθσ δ�αδ��αςίασ εξε�ρεςθσ χρθματοπ�ςτωτ��ο� �δρ�ματοσ, ςτθν 
περίπτωςθ πρόκεςθσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ να ςυνομολογιςε� δάνε�ο 

ΔΟ2.5.0.0-A6 Τιρθςθ αποκι�θσ προμθκευόμενων ε�δ�ν �α� υλ���ν �α� μζρ�μνα γ�α τθ 
δ�ανομι τουσ ςτ�σ Υπθρεςίεσ, �ακ�σ �α� γ�α τθν ε�ποίθςθ άχρθςτων �α� α�ατάλλθλων 
υλ���ν �α� εξοπλ�ςμο�, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΔΟ2.5.0.0-A7 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ Μθτρ�ου παγίων περ�ους�α��ν ςτο�χείων τθσ ζδρασ 
�α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ. 

ςτ. Στο Σμιμα Ο��ονομ��ισ - Λογ�ςτ��ισ Δ�αχείρ�ςθσ ζδρασ �α� ΠΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.6) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�ενζργε�α των δθμος�ονομ���ν δεςμε�ςεων �α� εφαρμογι των 
�ατάλλθλων ελζγχων �α� δ��λείδων αςφαλείασ ςχετ��ά με τθν ε��ακάρ�ςθ �α� ζ�δοςθ 
εντολ�ν πλθρωμισ των δαπαν�ν τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ2.6.0.0-A1 Ραραλαβι του ςυνόλου των δ��α�ολογθτ���ν των δαπαν�ν, 
ςυμπερ�λαμβανομζνθσ τθσ �ατάςταςθσ πλθρωμισ δαπάνθσ που ςυντάςςετα� από τθν �ατά 
περίπτωςθ αρμόδ�α υπθρεςία που πραγματοπο�εί τθ δαπάνθ, �ατά τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ  

ΔΟ2.6.0.0-A2 Δ�ενζργε�α των δθμος�ονομ���ν δεςμε�ςεων, τιρθςθ των περί αναλιψεων 
υποχρε�ςεων δ�ατάξεων, �ακ�σ �α� τιρθςθ του Μθτρ�ου Δεςμε�ςεων  

ΔΟ2.6.0.0-A3 Ζλεγχοσ τθσ νομ�μότθτασ �α� �ανον��ότθτασ των δαπαν�ν, ε��ακάρ�ςθ �α� 
ζ�δοςθ εντολ�ν πλθρωμισ των δαπαν�ν τθσ ζδρασ - Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, 
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ από το ευρωπαϊ�ό �α� εκν��ό �ανον�ςτ��ό πλαίς�ο 

ΔΟ2.6.0.0-A4 Σ�νταξθ ζ�κεςθσ επί δ�αφων��ν με το δ�ατά�τθ �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχου 
νομ�μότθτασ �α� �ανον��ότθτασ τθσ δαπάνθσ �α� υποβολι τθσ, μετά του ςχετ��ο� φα�ζλου, 
ςτθ Δ�ε�κυνςθ Συντον�ςμο� �α� Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμος�ολογ�ςτ���ν Δ�ατάξεων με 
ςχετ��ι �ο�νοποίθςθ ςτθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δθμος�ονομ���ν Ελζγχων του Γεν��ο� 
Λογ�ςτθρίου του Κράτουσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία  

ΔΟ2.6.0.0-A5 Ζλεγχοσ, ε��ακάρ�ςθ �α� τα�τοποίθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων 
Ρροπλθρωμισ τθσ ζδρασ �α� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ Κοηάνθσ �α� ζ�δοςθ εντολ�ν 
προσ τουσ ο��είουσ ε��ακαρ�ςτζσ αποδοχ�ν γ�α τθν επίςχεςθ των αποδοχ�ν δθμός�ων 
υπολόγων που �ακυςτερο�ν τθν απόδοςθ λογαρ�αςμο�, �ακ�σ �α� ε�ςιγθςθ ςτον αρμόδ�ο 
Επίτροπο του Ελεγ�τ��ο� Συνεδρίου γ�α τον �αταλογ�ςμό του υπεριμερου υπολόγου, 
ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ2.6.0.0-A6 Ζ�δοςθ ςυμψθφ�ςτ���ν ενταλμάτων (τα�τ���ν �α� προπλθρωμισ) γ�α τθν 
εμφάν�ςθ των εξόδων που βαρ�νουν το ΡΔΕ ςτθ δθμός�α λθψοδοςία, �ακ�σ �α� ζ�δοςθ 
λο�π�ν ςυμψθφ�ςτ���ν Χρθματ���ν Ενταλμάτων, όπου προβλζπετα� 

ΔΟ2.6.0.0-A7 Καταχ�ρ�ςθ όλων των ςτο�χείων των δ��α�ο�χων δαπαν�ν �α� τιρθςθ του 
μθτρ�ου αυτ�ν 
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ΔΟ2.6.0.0-A8 Κο�νοποίθςθ ςτθν αρμόδ�α Δθμος�ονομ��ι Υπθρεςία Εποπτείασ �α� Ελζγχου 
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δ��αςτ���ν αποφάςεων από τ�σ οποίεσ προ��πτε� επ�βάρυνςθ ςτον 
προ�πολογ�ςμό του φορζα 

ΔΟ2.6.0.0-A9 Τιρθςθ των απα�το�μενων από το νόμο λογ�ςτ���ν β�βλίων που 
προβλζποντα� από τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ2.6.0.0-A10 Δ�αςφάλ�ςθ τθσ ορκισ ε�τζλεςθσ του προ�πολογ�ςμο� τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
εφαρμογι των �ατάλλθλων ελζγχων �α� δ��λείδων αςφαλείασ ςχετ��ά με τα ζςοδα, τ�σ 
δαπάνεσ, τ�σ προμικε�εσ �α� τα περ�ους�α�ά ςτο�χεία του φορζα  

ΔΟ2.6.0.0-A11 Ε�ςιγθςθ ςτθν Ο��ονομ��ι Επ�τροπι γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ πλθρωμισ δαπαν�ν 

ΔΟ2.6.0.0-A12 Ε�ςιγθςθ ςτθν Ο��ονομ��ι Επ�τροπι γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ ανάλθψθσ �α� δ�άκεςθ 
π�ςτ�ςεων του προ�πολογ�ςμο�. 

 

Άξζξν 26 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηε�ζύλ�εωλ �ηνηθ��ηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπ�ξε�ηώλ Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ  
Γξεβελώλ, Κα��νξηάο, Φιώξηλαο 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Τπθρες��ν των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, Φλ�ρ�νασ (ΚΩΔ. ΔΟ3) ζχουν τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ των οργαν���ν μονάδων τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, μζςα από τθν εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ 
όλων των κεμάτων που αφορο�ν τθν υπθρες�α�ι �ατάςταςθ του ανκρ�π�νου δυναμ��ο� 
τθσ, �ακ�σ �α� τθ χρθςτι δ�αχείρ�ςθ των ο��ονομ���ν τθσ πόρων. 

Ο� Δ�ευκ�νςε�σ αυτζσ οφείλουν να απευκ�νοντα� ςτθν αντίςτο�χθ οργαν��ι μονάδα τθσ 
ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ κεμάτων τθσ αρμοδ�ότθτάσ τουσ. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, Φλ�ρ�νασ ςυγ�ροτο�ντα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, Φλ�ρ�νασ �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ 
ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων (ΚΩΔ. ΔΟ3.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

ΔΟ3.0.1 Γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων 

ΔΟ3.1 Τμιμα Ρροςωπ��ο� �α� Μ�ςκοδοςίασ 

ΔΟ3.2 Τμιμα Ο��ονομ��ισ - Λογ�ςτ��ισ Δ�αχείρ�ςθσ 

ΔΟ3.3 Τμιμα Ταμε�α�ισ Υπθρεςίασ 

ΔΟ3.4 Τμιμα Ρρομθκε��ν  

ΔΟ3.5 Τμιμα Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ �α� Μζρ�μνασ 
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: �κμ�ςθ �α� ςυντον�ςμόσ τθσ �ίνθςθσ, τθσ δ�άκεςθσ, τθσ τα�τ��ισ 
ςυντιρθςθσ, τθσ επ�ς�ευισ �α� των κεμάτων �υ�λοφορίασ των υπθρες�α��ν αυτο��νιτων 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� δ�αχείρ�ςθ των μετα��νιςεων των οδθγ�ν, γ�α τθ βζλτ�ςτθ 
εξυπθρζτθςθ των αναγ��ν των αντίςτο�χων Υπθρες��ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ3.0.1.0-A1 Ρρογραμματ�ςμόσ �ίνθςθσ �α� δ�άκεςθ των υπθρες�α��ν αυτο��νιτων �α� 
των οδθγ�ν 

ΔΟ3.0.1.0-A2 Ζγ�ρ�ςθ �ίνθςθσ των οδθγ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΔΟ3.0.1.0-A3 Ε�ςιγθςθ γ�α ζγ�ρ�ςθ ε�τόσ Δ�ο��θτ��ισ Ρερ�φζρε�ασ �ίνθςθσ των οχθμάτων 

ΔΟ3.0.1.0-A4 Ε�ςιγθςθ γ�α ζγ�ρ�ςθ αδε��ν �ατϋ εξαίρεςθ οδιγθςθσ υπθρες�α��ν 
αυτο��νιτων 

ΔΟ3.0.1.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ φ�λαξθ των αυτο��νιτων 

ΔΟ3.0.1.0-A6 Συγ�ζντρωςθ �α� παρα�ολο�κθςθ όλων των ενεργε��ν που ζχουν ςχζςθ με τθ 
λε�τουργία �α� �ίνθςθ των υπθρες�α��ν αυτο��νιτων (�α�ς�μα, ςζρβ�σ, ανταλλα�τ��ά, 
επ�ς�ευζσ �.λπ.) 

ΔΟ3.0.1.0-A7 Μζρ�μνα γ�α τθν αςφάλ�ςθ, τθν οδ��ι βοικε�α, τα τζλθ �υ�λοφορίασ, τον 
περ�οδ��ό τεχν��ό ζλεγχο �α� ζλεγχο �αυςαερίων των αυτο��νιτων 

ΔΟ3.0.1.0-A8 Μζρ�μνα γ�α τθν επ�ς�ευι, τθ ςυντιρθςθ �α� �αλι λε�τουργία των 
αυτο��νιτων 

ΔΟ3.0.1.0-A9 Μζρ�μνα γ�α τθν απόςυρςθ υπθρες�α�ο� οχιματοσ 

ΔΟ3.0.1.0-A10 Ρρο�κθςθ όλων των παραςτατ���ν που απα�το�ντα� ςτο αρμόδ�ο γ�α τθν 
ε��ακάρ�ςθ τθσ ςχετ��ισ δαπάνθσ Τμιμα 

ΔΟ3.0.1.0-A11 Μζρ�μνα γ�α τθν προμικε�α �αυςίμων, παρα�ολο�κθςθ �α� ζλεγχοσ τθσ 
�ατανάλωςθσ �α� ενθμζρωςθ των ςχετ���ν β�βλίων 

ΔΟ3.0.1.0-A12 Συγ�ζντρωςθ μθν�αίων �αταςτάςεων από τουσ οδθγο�σ γ�α τθν �ατανάλωςθ 
�αυςίμων �α� προ�κθςι τουσ ςτο αρμόδ�ο γ�α τθν ε��ακάρ�ςθ Τμιμα 

ΔΟ3.0.1.0-A13 Ε�ςιγθςθ ςτο αρμόδ�ο Τμιμα Ρρομθκε��ν των αναγ��ν ανανζωςθσ �α� 
ςυμπλιρωςθσ των οχθμάτων  

ΔΟ3.0.1.0-A14 Ζρευνα αγοράσ νζου οχιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ 
Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν, �α� προ�κθςθ ςτο αρμόδ�ο Τμιμα Ρρομθκε��ν 

ΔΟ3.0.1.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθν παραχ�ρθςθ, ε�ποίθςθ, ανταλλαγι, δωρεά, μίςκωςθ �α� 
ε�μίςκωςθ των οχθμάτων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.0.1.0-A16 Επ��α�ροποίθςθ μθτρ�ου �ρατ���ν αυτο��νιτων 

ΔΟ3.0.1.0-A17 Τιρθςθ των προβλεπόμενων β�βλίων �α� ςτο�χείων γ�α τα αυτο�ίνθτα 

ΔΟ3.0.1.0-A18 Τιρθςθ αρχείου με τα ςτο�χεία των οδθγ�ν �α� του προςωπ��ο� �ατϋ 
εξαίρεςθ οδιγθςθσ 

ΔΟ3.0.1.0-A19 Τιρθςθ αρχείου, �αυςίμων, ελαςτ���ν, επ�ς�ευισ �α� ςυντιρθςθσ των 
αυτο��νιτων. 
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β. Στο Σμιμα Προςωπ��ο� �α� Μ�ςκοδοςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αχείρ�ςθ όλων των κεμάτων που άπτοντα� τθσ υπθρες�α�ισ 
�ατάςταςθσ του προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� ζ�δοςθ των ςχετ���ν 
ατομ���ν πράξεων γ�α το προςωπ��ό αυτό, �ακ�σ �α� ορκι δ�αχείρ�ςθ όλων των κεμάτων 
που αφορο�ν τθ μ�ςκοδοςία �α� τθν �αταβολι των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν του, 
ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ �α� είδουσ εργαςίασ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ προςωπ��ο� 

ΔΟ3.1.0.0-A1 Ζ�δοςθ όλων των ατομ���ν πράξεων που αφορο�ν το προςωπ��ό που 
απαςχολείτα� ι ας�είτα� ςτ�σ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ με οπο�αδιποτε 
ςχζςθ εργαςίασ �α� �δ�ότθτα, όπωσ δ�ορ�ςμόσ, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ, μον�μοποίθςθ, 
προαγωγι, αναγν�ρ�ςθ προ�πθρεςίασ, μετα�ίνθςθ, απόςπαςθ, μετάταξθ, λ�ςθ 
υπαλλθλ��ισ ςχζςθσ �α� ςυνταξ�οδότθςθ υπαλλιλων, �.ά. 

ΔΟ3.1.0.0-A2 Συγ�ζντρωςθ �α� �αταγραφι των �άκε είδουσ μεταβολ�ν τθσ υπθρες�α�ισ, 
ατομ��ισ �α� ο��ογενε�α�ισ �ατάςταςθσ του προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 
(προςόντα, ο��ογενε�α�ι �ατάςταςθ, υπθρες�α�ι εξζλ�ξθ, απόδοςθ, πο�νζσ, άδε�εσ, 
απουςίεσ, �.ά.) 

ΔΟ3.1.0.0-A3 Τιρθςθ των προςωπ���ν μθτρ�ων του ανκρ�π�νου δυναμ��ο� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ςε ζντυπθ �α� θλε�τρον��ι μορφι, �ακ�σ �α� τιρθςθ �α� 
δ�αχείρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ βάςεων δεδομζνων που αφορο�ν κζματα προςωπ��ο� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ νομ�μότθτασ πτυχίων, π�ςτοπο�θτ���ν �α� λο�π�ν ςτο�χείων του 
προςωπ��ο� μθτρ�ου των υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ του ωραρίου των υπαλλιλων, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
άμεςα προϊςταμζνουσ τουσ 

ΔΟ3.1.0.0-A6 Κατάρτ�ςθ Ρίνα�α υπόχρεων υποβολισ Δθλ�ςεων Ρερ�ους�α�ισ 
Κατάςταςθσ, αποςτολι του ςτον αρμόδ�ο Φορζα Ελζγχου, ενθμζρωςθ �α� αποςτολι 
οδθγ��ν �α� υλ��ο� ςτουσ Υπόχρεουσ 

ΔΟ3.1.0.0-A7 Ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν υπθρες�α��ν μεταβολ�ν των υπαλλιλων τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� �άκε είδουσ βεβα��ςεων αναφορ��ά με τθν υπθρες�α�ι τουσ 
�ατάςταςθ 

ΔΟ3.1.0.0-A8 Σ�νταξθ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Νομ��ισ Υπθρεςίασ, των ςυμβάςεων 
ζργου �α� των ςυμβάςεων εργαςίασ γ�α το προςωπ��ό ορ�ςμζνου χρόνου 

ΔΟ3.1.0.0-A9 Δ�αδ��αςία πρόςλθψθσ Δ��θγόρων �α� Ε�δ���ν Συμβο�λων / Ε�δ���ν 
Συνεργατ�ν  

ΔΟ3.1.0.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ πραγματοποίθςθσ πρα�τ��ισ άς�θςθσ φο�τθτ�ν ςε υπθρεςίεσ 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.1.0.0-A11 Συλλογι �α� επεξεργαςία ςτο�χείων γ�α τθν ε�τίμθςθ των αναγ��ν τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςε κζςε�σ τα�τ��ο� �α� ζ�τα�του προςωπ��ο�, �ατανομι τουσ ςε 
�ατθγορίεσ, �λάδουσ, βακμο�σ, ε�δ��ότθτεσ �α� ε�ςιγθςθ του μα�ροπρόκεςμου 
προγραμματ�ςμο� γ�α τθν �άλυψθ των αναγ��ν ςε ανκρ�π�νο δυναμ��ό, ςε ςυνεργαςία με 
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τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�ο��θτ���ν Υπθρες��ν τθσ ζδρασ �α� τθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ 

ΔΟ3.1.0.0-A12 Τιρθςθ των δ�αδ��ας��ν χοριγθςθσ των πάςθσ φ�ςεωσ αδε��ν των 
υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφορ��ισ τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ3.1.0.0-A13 Επ�μζλε�α γ�α τθν ζ�δοςθ τθσ απόφαςθσ �ακορ�ςμο� υπερωρ�α�ισ 
απαςχόλθςθσ του προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, μετά από τ�σ ζγγραφεσ 
προτάςε�σ των Δ�ευκ�νςεων, �ακ�σ �α� ζ�δοςθ όμο�ασ απόφαςθσ γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ 
ε�τά�των αναγ��ν 

ΔΟ3.1.0.0-A14 Υλοποίθςθ των αποφάςεων που λαμβάνοντα� ςτο Υπθρες�α�ό Συμβο�λ�ο 
των υπαλλιλων τθσ Ρερ�φζρε�ασ γ�α τουσ υπαλλιλουσ  

ΔΟ3.1.0.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξ�ολόγθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ς�μφωνα με τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ3.1.0.0-A16 Υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Ε�δ��ισ Επ�τροπισ Αξ�ολόγθςθσ (ε�κζςεων 
αξ�ολόγθςθσ) γ�α τουσ υπαλλιλουσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΔΟ3.1.0.0-A17 Δ�ατ�πωςθ απόψεων �α� αποςτολι ςτο�χείων-φα�ζλου γ�α κζματα που 
αναφζροντα� ςε ζνδ��θ δ�αφορά προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτθν αρμόδ�α 
Δ�ο��θτ��ι ι Δ��αςτ��ι Αρχι 

ΔΟ3.1.0.0-A18 Εφαρμογι τθσ πε�καρχ��ισ δ�αδ��αςίασ, �ατά τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ3.1.0.0-A19 Συμπλιρωςθ �α� θλε�τρον��ι αποςτολι των Δελτίων Ατομ��ισ Υπθρες�α�ισ 
Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΔΟ3.1.0.0-A20 Επίβλεψθ �α� εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, τθσ υγ�ε�νισ �α� αςφάλε�ασ των ςυνκθ��ν 
εργαςίασ τουσ �α� των χ�ρων εργαςίασ, όπωσ ορίηοντα� ςτ�σ δ�ατάξε�σ του Ν. 1568/1985 
(ΦΕΚ 177Αϋ), του ΡΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11Αϋ), όπωσ ε�άςτοτε �ςχ�ουν, μζςω ανάκεςθσ των 
�ακθ�όντων τεχν��ο� αςφαλείασ �α� �ατρο� εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτο φορζα ι 
ς�ναψθσ ς�μβαςθσ με άτομα ε�τόσ του φορζα ι με Εξωτερ��ζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ �α� 
Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ) ι ςυνδυαςμο� των ανωτζρω δυνατοτιτων  

ΔΟ3.1.0.0-A21 Δ�ατιρθςθ του αρχείου τθσ Εκν��ισ Αντίςταςθσ �α� χοριγθςθ 
π�ςτοπο�θτ���ν αναγνωρ�ςκζντων αντ�ςτας�α��ν  

Τομζασ Ε�λογ�ν 

ΔΟ3.1.0.0-A22 Μζρ�μνα γ�α τθν προπαρας�ευι �α� δ�ενζργε�α των ε�λογ�ν γ�α τθν 
ανάδε�ξθ μελ�ν του Ελλθν��ο� �α� Ευρωπαϊ�ο� Κο�νοβουλίου, των δθμοτ���ν �α� 
περ�φερε�α��ν αρχ�ν, �ακ�σ �α� των δθμοψθφ�ςμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 
Ρλθροφορ��ισ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ3.1.0.0-A23 Εφαρμογι γεν��ά των κεμάτων που προβλζποντα� από τθν ε�λογ��ι 
νομοκεςία, όπωσ αυτι �ςχ�ε� �άκε φορά 

--ΔΟ3.1.0.0-Δ23.1 Μζρ�μνα γ�α τον ζγ�α�ρο ορ�ςμό των ε�λογ���ν τμθμάτων �α� 
�αταςτθμάτων ψθφοφορίασ 
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--ΔΟ3.1.0.0-Δ23.2 Επ�μζλε�α γεν��ά γ�α τθν ζγ�α�ρθ οργάνωςθ των αναγ�αίων εργας��ν, 
προμικε�ασ, δ�ανομισ του ε�λογ��ο� υλ��ο�, τθ ςυγ�ρότθςθ των ςυνεργείων γ�α τθν ομαλι 
δ�εξαγωγι Ε�λογ�ν, ς�μφωνα με τον ε�άςτοτε �ςχ�οντα Ε�λογ��ό Νόμο 

ΔΟ3.1.0.0-A24 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυγ�ζντρωςθ �α� μετάδοςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερ���ν των 
αποτελεςμάτων των ε�λογ�ν �α� δθμοψθφ�ςμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 
Ρλθροφορ��ισ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ3.1.0.0-A25 Τιρθςθ των ε�λογ���ν �αταλόγων, όπωσ λεπτομερζςτερα �ακορίηετα� ςτθν 
ε�άςτοτε �ςχ�ουςα ε�λογ��ι νομοκεςία 

Τομζασ Μ�ςκοδοςίασ 

ΔΟ3.1.0.0-A27 Ε��ακάρ�ςθ τθσ μ�ςκοδοςίασ �α� των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν, 
ςυμπερ�λαμβανομζνων των δαπαν�ν μετα�ίνθςθσ, του προςωπ��ο�, ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ 
εργαςίασ, �ακ�σ �α� των Δ��θγόρων με πάγ�α ζμμ�ςκθ εντολι, τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.1 Ε��ακάρ�ςθ τθσ τα�τ��ισ μ�ςκοδοςίασ του μόν�μου �α� με ςχζςθ 
εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου αορίςτου χρόνου προςωπ��ο�, �ακ�σ �α� των Δ��θγόρων με 
πάγ�α ζμμ�ςκθ εντολι τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.2 Ε��ακάρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ πρόςκετων αποδοχ�ν του προςωπ��ο� 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ (υπερωρ��ν, ωρ�ν προσ ςυμπλιρωςθ υποχρεωτ��ισ 
εβδομαδ�αίασ εργαςίασ, νυχτερ�ν�ν - εξα�ρζς�μων, αποηθμ��ςεων μ��τ�ν �λ�μα�ίων 
ελζγχου οχθμάτων, αμο�β�ν υπαλλιλων που δ�ενεργο�ν επ�κεωριςε�σ ς�μφωνα με το Ν. 
3982/11 �α� Εξεταςτ���ν Επ�τροπ�ν του ΡΔ 113/2012, ε�λογ��ισ αποηθμίωςθσ, �.λπ.) 

--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.3 Ε��ακάρ�ςθ μ�ςκοδοςίασ Ε�δ���ν Συμβο�λων, Επ�ςτθμον��ο� Συνεργάτθ, 
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου ορ�ςμζνου χρόνου, ςπουδαςτ�ν (ΤΕΙ, 
ΕΡΑΛ, ΙΕΚ) ςτα πλαίς�α τθσ πρα�τ��ισ τουσ άς�θςθσ, ωφελουμζνων προγραμμάτων 
προ�κθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που απαςχολο�ντα� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα  

--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.4 Ρερ��οπι αποδοχ�ν γ�α ο��ονομ��ζσ ε��ρεμότθτεσ του προςωπ��ο� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ (απεργίεσ, ςτάςε�σ, αχρεωςτιτωσ �αταβλθκζντα ποςά), �ακ�σ �α� 
λόγω αυκαίρετθσ αποχισ από τα �ακι�οντά του 

--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.5 Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι δ��αςτ���ν αποφάςεων περί δ�ατροφ�ν, 
οφε�λ�ν (�αταςχζςεων) προσ το Δθμός�ο �α� οπο�αςδιποτε άλλθσ τελεςίδ��θσ δ��αςτ��ισ 
απόφαςθσ που επθρεάηε� τθ μ�ςκοδοςία των υπαλλιλων 

ΔΟ3.1.0.0-A28 Μζρ�μνα γ�α τθν απόδοςθ των αςφαλ�ςτ���ν �ρατιςεων, τιρθςθ ςχετ���ν 
αρχείων  

ΔΟ3.1.0.0-A29 Τιρθςθ του Μθτρ�ου του μ�ςκοδοτο�μενου προςωπ��ο� των υπθρες��ν 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� παρα�ολο�κθςθ ςτο�χείων μεταβολ�ν του ι αντίςτο�χων 
�αταβλθκζντων παροχ�ν ι �αταλογ�ςκζντων πος�ν που αντ�ςτο�χο�ν �α� ζχουν επίδραςθ 
ςτθν �αταβολι των αμο�β�ν του  

ΔΟ3.1.0.0-A30 Υποβολι τθσ μθν�αίασ διλωςθσ ςτθ μθχανογραφ��ι εφαρμογι τθσ Εν�αίασ 
Αρχισ Ρλθρωμ�ν των ςχετ���ν χρθματ���ν ενταλμάτων των πάςθσ φ�ςεωσ αποδοχ�ν τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΔΟ3.1.0.0-A31 Ζ�δοςθ Φ�λλων Δ�α�οπισ Μ�ςκοδοςίασ, μεταταςςόμενων μονίμων �α� με 
ςχζςθ εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ  
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ΔΟ3.1.0.0-A32 Ζ�δοςθ �άκε μορφισ βεβαίωςθσ μ�ςκοδοςίασ �α� μ�ςκοδοτ���ν 
�αταςτάςεων των υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.1.0.0-A33 Ραροχι �ςτορ��ο� υποκζςεων τθσ Υπθρεςίασ γ�α αγωγζσ εν�π�ον αρμοδίων 
Δ��αςτθρίων, νυν �α� πρ�θν υπαλλιλων τθσ 

ΔΟ3.1.0.0-A34 Ζ�δοςθ Βεβα��ςεων φόρου Μ�ςκωτ�ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� 
υποβολι ςχετ��ο� θλε�τρον��ο� αρχείου ςτθν Γεν��ι Γραμματεία Ρλθροφορ�α��ν 
Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) του Υπουργείου Ο��ονομ���ν 

ΔΟ3.1.0.0-A35 Αποςτολι Αναλυτ���ν Ρερ�οδ���ν Δθλ�ςεων (ΑΡΔ) του πάςθσ φ�ςεωσ 
προςωπ��ο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα 
(ΟΡΣ) ΙΚΑ  

ΔΟ3.1.0.0-A36 Υπολογ�ςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ του ΡΔ 410/88 �α� τθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ 
του Ν. 103/75 ςυνταξ�οδοτο�μενων υπαλλιλων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

γ. Στο Σμιμα Ο��ονομ��ισ - Λογ�ςτ��ισ Δ�αχείρ�ςθσ (ΚΩΔ. ΔΟ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�ενζργε�α των δθμος�ονομ���ν δεςμε�ςεων �α� εφαρμογι των 
�ατάλλθλων ελζγχων �α� δ��λείδων αςφαλείασ ςχετ��ά με τθν ε��ακάρ�ςθ �α� ζ�δοςθ 
εντολ�ν πλθρωμισ των δαπαν�ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, χρθςτι δθμος�ονομ��ι 
δ�αχείρ�ςθ του προ�πολογ�ςμο� τθσ �α� βζλτ�ςτθ δ�αχείρ�ςθ των περ�ους�α��ν τθσ 
ςτο�χείων.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ3.2.0.0-A1 Ραραλαβι του ςυνόλου των δ��α�ολογθτ���ν των δαπαν�ν, 
ςυμπερ�λαμβανομζνθσ τθσ �ατάςταςθσ πλθρωμισ δαπάνθσ που ςυντάςςετα� από τθν �ατά 
περίπτωςθ αρμόδ�α υπθρεςία που πραγματοπο�εί τθ δαπάνθ, �ατά τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ  

ΔΟ3.2.0.0-A2 Δ�ενζργε�α των δθμος�ονομ���ν δεςμε�ςεων, τιρθςθ των περί αναλιψεων 
υποχρε�ςεων δ�ατάξεων, �ακ�σ �α� τιρθςθ του Μθτρ�ου Δεςμε�ςεων  

ΔΟ3.2.0.0-A3 Ζλεγχοσ τθσ νομ�μότθτασ �α� �ανον��ότθτασ των δαπαν�ν, ε��ακάρ�ςθ �α� 
ζ�δοςθ εντολ�ν πλθρωμισ των δαπαν�ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, εντόσ τθσ 
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ από το ευρωπαϊ�ό �α� εκν��ό �ανον�ςτ��ό πλαίς�ο 

ΔΟ3.2.0.0-A4 Σ�νταξθ ζ�κεςθσ επί δ�αφων��ν με το δ�ατά�τθ �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχου 
νομ�μότθτασ �α� �ανον��ότθτασ τθσ δαπάνθσ �α� υποβολι τθσ, μετά του ςχετ��ο� φα�ζλου, 
ςτθ Δ�ε�κυνςθ Συντον�ςμο� �α� Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμος�ολογ�ςτ���ν Δ�ατάξεων με 
ςχετ��ι �ο�νοποίθςθ ςτθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δθμος�ονομ���ν Ελζγχων του Γεν��ο� 
Λογ�ςτθρίου του Κράτουσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία  

ΔΟ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ, ε��ακάρ�ςθ �α� τα�τοποίθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων 
Ρροπλθρωμισ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� ζ�δοςθ εντολ�ν προσ τουσ ο��είουσ 
ε��ακαρ�ςτζσ αποδοχ�ν γ�α τθν επίςχεςθ των αποδοχ�ν δθμός�ων υπολόγων που 
�ακυςτερο�ν τθν απόδοςθ λογαρ�αςμο�, �ακ�σ �α� ε�ςιγθςθ ςτον αρμόδ�ο Επίτροπο του 
Ελεγ�τ��ο� Συνεδρίου γ�α τον �αταλογ�ςμό του υπεριμερου υπολόγου, ς�μφωνα με τ�σ 
�είμενεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ3.2.0.0-A6 Ζ�δοςθ ςυμψθφ�ςτ���ν ενταλμάτων (τα�τ���ν �α� προπλθρωμισ) γ�α τθν 
εμφάν�ςθ των εξόδων που βαρ�νουν το ΡΔΕ ςτθ δθμός�α λθψοδοςία, �ακ�σ �α� ζ�δοςθ 
λο�π�ν ςυμψθφ�ςτ���ν Χρθματ���ν Ενταλμάτων, όπου προβλζπετα� 
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ΔΟ3.2.0.0-A7 Καταχ�ρ�ςθ όλων των ςτο�χείων των δ��α�ο�χων δαπαν�ν �α� τιρθςθ του 
μθτρ�ου αυτ�ν 

ΔΟ3.2.0.0-A8 Κο�νοποίθςθ ςτθν αρμόδ�α Δθμος�ονομ��ι Υπθρεςία Εποπτείασ �α� Ελζγχου 
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δ��αςτ���ν αποφάςεων από τ�σ οποίεσ προ��πτε� επ�βάρυνςθ ςτον 
προ�πολογ�ςμό του φορζα 

ΔΟ3.2.0.0-A9 Τιρθςθ των απα�το�μενων από το νόμο λογ�ςτ���ν β�βλίων που 
προβλζποντα� από τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ3.2.0.0-A10 Ε�ςιγθςθ ςτθν Ο��ονομ��ι Επ�τροπι γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ πλθρωμισ δαπαν�ν 

ΔΟ3.2.0.0-A11 Ε�ςιγθςθ ςτθν Ο��ονομ��ι Επ�τροπι γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ ανάλθψθσ �α� δ�άκεςθ 
π�ςτ�ςεων του προ�πολογ�ςμο� 

ΔΟ3.2.0.0-A12 Σ�νταξθ ςχεδίου, τροποποίθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ ε�τζλεςθσ του 
προ�πολογ�ςμο� τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΔΟ3.2.0.0-A13 Επεξεργαςία των αναγ�αίων ςτο�χείων γ�α τθ ς�νταξθ του απολογ�ςμο� �α� 
των λο�π�ν ο��ονομ���ν �αταςτάςεων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

δ. Στο Σμιμα Σαμε�α�ισ Τπθρεςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι ταμε�α�ι δ�αχείρ�ςθ, μζςω οργάνωςθσ των Χρθματ���ν 
Ενταλμάτων Ρλθρωμισ, εξόφλθςθσ των εντολ�ν πλθρωμισ �άκε είδουσ δαπαν�ν, 
είςπραξθσ όλων των εςόδων �α� παρα�ολο�κθςθσ των χρθματ���ν δ�ακεςίμων τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ3.3.0.0-A1 Δ�ενζργε�α των πλθρωμ�ν �α� τθσ εξόφλθςθσ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων 
Ρλθρωμισ γ�α �άκε είδουσ δαπάνθ 

--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.1 Ραραλαβι, επεξεργαςία των Χρθματ���ν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ �α� 
προετο�μαςία γ�α τθν εξόφλθςι τουσ 

--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ των δ��α�ο�χων �α� των φορζων γ�α τθν ζ�δοςθ Χρθματ���ν 
Ενταλμάτων �α� πλθρωμι των δ��α�ο�χων 

--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.3 Εξόφλθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ γ�α �άκε είδουσ 
δαπάνθ, με τθν παραγωγι ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα Δθμος�ονομ��ισ 
Ρολ�τ��ισ (ΟΡΣ-ΔΡ) θλε�τρον���ν εντολ�ν μεταφοράσ �α� πίςτωςθσ λογαρ�αςμ�ν των 
δ��α�ο�χων ςτα Ρ�ςτωτ��ά Ιδρ�ματα  

ΔΟ3.3.0.0-A2 Είςπραξθ όλων των εςόδων  

ΔΟ3.3.0.0-A3 Τιρθςθ αρχείων, παραςτατ���ν �α� β�βλίων, που προβλζποντα� από ςχετ��ζσ 
δ�ατάξε�σ περί ταμε�α�ισ δ�αχείρ�ςθσ �α� αφορο�ν τθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΔΟ3.3.0.0-A4 Δ�ενζργε�α των χρθματ���ν δοςολθψ��ν με τ�σ τράπεηεσ 

ΔΟ3.3.0.0-A5 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�ενζργε�α ςυμψθφ�ςμ�ν �α� απόδοςθ ςτο Δθμός�ο �α� ςτα 
ο��εία αςφαλ�ςτ��ά ταμεία των οφε�λ�ν των δ��α�ο�χων που αναγράφοντα� ςτ�σ ςχετ��ζσ 
βεβα��ςε�σ φορολογ���ν �α� αςφαλ�ςτ���ν οφε�λ�ν 

ΔΟ3.3.0.0-A6 Επ�μζλε�α του προςδ�ορ�ςμο� των πάςθσ φ�ςεωσ �ρατιςεων �α� φόρων υπζρ 
τρίτων που απορρζουν από τθν εξόφλθςθ των Χρθματ���ν Ενταλμάτων �α� απόδοςι τουσ 
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ΔΟ3.3.0.0-A7 Τιρθςθ �α� παρα�ολο�κθςθ θμερολογίου, β�βλίου επ�ταγ�ν, εντολ�ν 
μεταφοράσ �α� πλθρωμισ �α� μθτρ�ου ε�χωριςεων, �αταςχζςεων �.λπ. γ�α όλεσ τ�σ 
δαπάνεσ, �ακ�σ �α� όλων των φορολογ���ν υποχρε�ςεων που απορρζουν από τθν 
πλθρωμι των Χρθματ���ν Ενταλμάτων, ς�μφωνα με τ�σ ο��είεσ δ�ατάξε�σ 

ΔΟ3.3.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ των χρθματ���ν ςυναλλαγ�ν με τ�σ Τράπεηεσ �α� ζλεγχοσ 
ςυμφωνίασ υπολοίπων λογαρ�αςμ�ν με τα αντίςτο�χα τραπεη��ά δ�ακζς�μα.  

ε. Στο Σμιμα Προμθκε��ν (ΚΩΔ. ΔΟ3.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι δ�αχείρ�ςθ κεμάτων δθμοςίων ςυμβάςεων προμικε�ασ 
αγακ�ν �α� παροχισ υπθρες��ν γ�α τθν �άλυψθ των αναγ��ν των υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ3.4.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ ε�τζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκε��ν 
τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.4.0.0-A2 Δ�ενζργε�α των δ�αδ��ας��ν δ�αγων�ςμ�ν �α� ανακζςεων προμθκε��ν, 
εργας��ν �α� υπθρες��ν, που υπάγοντα� ςτ�σ δ�ατάξε�σ τθσ νομοκεςίασ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων, με χωρ��ι αρμοδ�ότθτα τθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα ι/�α� περ�ςςότερεσ 
Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ, εντόσ των ορίων που κζτε� ο προ�πολογ�ςμόσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
�ατόπ�ν τε�μθρ�ωμζνου α�τιματοσ τθσ αρμόδ�ασ υπθρεςίασ, ςυνοδευόμενου από τεχν��ζσ 
προδ�αγραφζσ, ε�τόσ αυτ�ν που αφορο�ν ςυγχρθματοδοτο�μενα ζργα �α� τθν προ�ιρυξθ 
των δ�αγων�ςμ�ν δ�νατα� να αναλάβε� θ αρμόδ�α γ�α τθν υλοποίθςι των ζργων υπθρεςία, 
�ακ�σ �α� των προμθκε��ν των αμαξοςταςίων γ�α ςυντθριςε�σ �α� προμικε�εσ 
ανταλλα�τ���ν αυτο��νιτων, αποχ�ον�ςμό του οδ��ο� δ��τ�ου �α� προμικε�α αλατ�ο� γ�α 
το Επαρχ�α�ό Οδ��ό Δί�τυο τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ο� οποίεσ, λόγω τθσ 
�δ�α�τερότθτασ του αντ��ε�μζνου τουσ, δ�ενεργο�ντα� από τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν 
Υπθρες��ν  

ΔΟ3.4.0.0-A3 Μζρ�μνα γ�α τθ ςτζγαςθ �α� μεταςτζγαςθ των υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ �α� εξαςφάλ�ςθ όλων των απαραίτθτων λε�τουργ���ν υποδομ�ν τουσ, 
ςυμπερ�λαμβανομζνων των μ�ςκ�ςεων  

ΔΟ3.4.0.0-A4 Ζγ�ρ�ςθ γ�α οπο�αδιποτε μίςκωςθ �δ�ωτ��ο� αυτο��νιτου Δθμοςίασ Χριςθσ 
γ�α μεταφορά προς�πων, υλ���ν �.λπ. 

ΔΟ3.4.0.0-A5 Αποδοχι δωρεάσ αυτο��νιτων 

ΔΟ3.4.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν �ακαρ�ότθτα �α� υγ�ε�νι των χ�ρων εργαςίασ, των 
εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.4.0.0-A7 Τιρθςθ αποκι�θσ προμθκευόμενων ε�δ�ν �α� υλ���ν �α� μζρ�μνα γ�α τθ 
δ�ανομι τουσ ςτ�σ Υπθρεςίεσ, �ακ�σ �α� γ�α τθν ε�ποίθςθ άχρθςτων �α� α�ατάλλθλων 
υλ���ν �α� εξοπλ�ςμο�, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία. 

ΔΟ3.4.0.0-A8 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ Μθτρ�ου παγίων περ�ους�α��ν ςτο�χείων τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

ςτ. Στο Σμιμα Δ�ο��θτ��ισ Τποςτιρ�ξθσ �α� Μζρ�μνασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.5) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ υποςτιρ�ξθσ �α� δ�ο��θτ��ι μζρ�μνα γ�α τθν 
ε�ρυκμθ λε�τουργία τθσ Δ�ε�κυνςθσ, των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� τθ 
βζλτ�ςτθ εξυπθρζτθςθ των πολ�τ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΔΟ3.5.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΔΟ3.5.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, δ�άκεςθ εντ�πων) 

ΔΟ3.5.0.0-A3 Χοριγθςθ τθσ επ�ςθμείωςθσ τθσ Σ�μβαςθσ τθσ Χάγθσ ςε ζγγραφα των 
Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΔΟ3.5.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΔΟ3.5.0.0-A5 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΔΟ3.5.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, 
προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα Ρρομθκε��ν 

ΔΟ3.5.0.0-A7 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με το ο��είο 
Τμιμα Ρλθροφορ��ισ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΔΟ3.5.0.0-A8 Μζρ�μνα γ�α τθ φ�λαξθ των εγ�αταςτάςεων των �τ�ρίων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ 

ΔΟ3.5.0.0-A9 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυντιρθςθ �α� λε�τουργία των β�βλ�οκθ��ν των πρ�θν 
Νομαρχ�α��ν Αυτοδ�ο��ιςεων, τθ φ�λαξθ των τε�μθρίων �α� παλα��ν β�βλ�οδετθμζνων 
τευχ�ν Φ�λλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που βρίς�οντα� αρχε�οκετθμζνα 
�α� τθ δ�άκεςθ του ανωτζρω υλ��ο�, όποτε �α� όταν ηθτθκεί από ενδ�αφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ �α� πολίτεσ, με επ�ςτροφι ςτθ κζςθ του αρχείου. 

 

Άξζξν 27 
Γεληθή �ηεύζ�λ�� Πεξηβάιινλ�νο θαη Τπνδνκώλ 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υποδομ�ν (ΚΩΔ. ΡΥ) ζχε� τον εξισ ςτρατθγ��ό 
ς�οπό: 

τρατθγ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ εφαρμογισ πολ�τ���ν �α� δράςεων �α� υλοποίθςθ ζργων 
γ�α τθ βελτίωςθ τθσ πο�ότθτασ ηωισ των πολ�τ�ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτουσ τομείσ προςταςίασ 
�α� αναβάκμ�ςθσ του φυς��ο� �α� δομθμζνου περ�βάλλοντοσ �α� των υποδομ�ν �α� 
μζρ�μνα γ�α τθ β��ς�μθ χωρ��ι ανάπτυξθ ςτθν περ�οχι ευκ�νθσ τθσ. 

2.Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ ςυνεργάηετα� με τθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςτο 
ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων ςτο 
πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ. 

3. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υποδομ�ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ 
μονάδεσ: 

ΠΤ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υποδομ�ν 
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Άξζξν 28 

�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  
�ηεύζ�λ��ο Πεξηβάιινλ�νο θαη Υωξηθνύ ρεδηα�κνύ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Περ�βάλλοντοσ �α� Χωρ��ο� χεδ�αςμο� (ΚΩΔ. ΡΥ1) ζχε� τον εξισ 
επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Ρροςταςία του περ�βάλλοντοσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν ορκολογ��ι 
δ�αχείρ�ςθ �α� αξ�οποίθςθ των φυς���ν πόρων τθσ περ�φζρε�ασ �α� τθ β��ς�μθ ανάπτυξθ 
ςτουσ τομείσ τθσ πο�ότθτασ τθσ ατμόςφα�ρασ, τθσ φ�ςθσ των προςτατευόμενων περ�οχ�ν, 
τθσ δ�αχείρ�ςθσ αποβλιτων του εδάφουσ �α� των περ�βαλλοντ���ν π�ςτοπο�ιςεων, μζςω 
εφαρμογισ αποδοτ���ν μζτρων, προγραμμάτων �α� δράςεων ςτο πλαίς�ο τθσ εκν��ισ �α� 
ευρωπαϊ�ισ νομοκεςίασ �ακ�σ �α� των Δ�εκν�ν Συνκθ��ν.  

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Χωρ��ο� Σχεδ�αςμο� ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Χωρ��ο� Σχεδ�αςμο� �ατανζμοντα� 
ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Περ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Τδατ���ν Πόρων (ΚΩΔ. ΡΥ1.1) ανι�ουν �δίωσ 
ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ εφαρμογισ τθσ περ�βαλλοντ��ισ νομοκεςίασ, μζςω 
περ�βαλλοντ���ν ελζγχων, λιψθσ μζτρων γ�α τθν προςταςία του περ�βάλλοντοσ, 
�ατάρτ�ςθσ �α� ζγ�ρ�ςθσ του περ�φερε�α�ο� ςχεδ�αςμο� δ�αχείρ�ςθσ των ςτερε�ν 
αποβλιτων ςτο πλαίς�ο του αντίςτο�χου εκν��ο� ςχεδ�αςμο� �α� μζρ�μνα γ�α τθ 
ςυντον�ςμζνθ υλοποίθςθ προγραμμάτων �α� δράςεων γ�α τθν ορκολογ��ι �α� β��ς�μθ 
δ�αχείρ�ςθ �α� αξ�οποίθςθ των φυς���ν πόρων �α� του υδάτ�νου δυναμ��ο� τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ. 

ΠΤ1 Δ�ε�κυνςθ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Χωρ��ο� Σχεδ�αςμο�, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΠΤ2 Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΠΤ3 Δ�ευκ�νςε�σ Τεχν���ν Υπθρες��ν ΡΕ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ 
Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΠΤ4 Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Ρερ�φερε�α�ό Ραρατθρθτιρ�ο, με αρμοδ�ότθτα ςε 
όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΠΤ1.1 Τμιμα Ρερ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ 
τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΠΤ1.2 Τμιμα Χωρ��ο� Σχεδ�αςμο�, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΠΤ1.3 Τμιματα Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υδροο��ονομίασ ΡΕ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν 
αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
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Το Τμιμα Ρερ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων είνα�, επ�πλζον, αρμόδ�ο γ�α τθν 
υποςτιρ�ξθ �α� το ςυντον�ςμό των δράςεων των αντίςτο�χων Τμθμάτων των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, μζςω παροχισ οδθγ��ν �α� �ατευκ�νςεων ςε αυτά �α� 
υποςτιρ�ξθσ τθσ υπθρες�α�ισ επ��ο�νωνίασ �α� ςυνεργαςίασ μεταξ� τουσ, προ�ε�μζνου να 
επ�τ�χουν το λε�τουργ��ό τουσ ς�οπό. 

Επίςθσ, ας�εί, �ατϋ αντ�ςτο�χία, τ�σ αρμοδ�ότθτεσ των Τμθμάτων των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων, ςε περ�πτ�ςε�σ ζργων �α� δραςτθρ�οτιτων που ε�τείνοντα� ςε περ�ςςότερεσ από 
μία Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ1.1.0.0-A1 Συμβολι ςτθ ς�νταξθ των ςχεδίων δ�αχείρ�ςθσ προςτατευόμενων περ�οχ�ν 
�α� παρα�ολο�κθςι τουσ, ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο, �ατά τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΡΥ1.1.0.0-A2 Συλλογι �α� δ�άχυςθ τθσ περ�βαλλοντ��ισ πλθροφορίασ, παροχι 
περ�βαλλοντ��ισ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ πολίτεσ �α� φορείσ, απαντιςε�σ ςε ερωτιματα, 
δ�ευ�ρ�νιςε�σ, ενθμζρωςθ πολ�τ�ν, ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο  

ΡΥ1.1.0.0-A3 Ραροχι ςτο�χείων �α� απόψεων επί προςφυγ�ν ι/�α� α�τιςεων αναςτολισ 
ε�τζλεςθσ γ�α αποφάςε�σ ςχετ��ζσ με κζματα περ�βάλλοντοσ (π.χ. απόφαςθ επ�βολισ 
προςτίμου) προσ τα αρμόδ�α δ�ο��θτ��ά όργανα ελζγχου ι δ��αςτιρ�α. 

Τομζας Περιβάλλοντος 

Ρροςταςία Ρερ�βάλλοντοσ 

ΡΥ1.1.0.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ πο�ότθτασ ατμόςφα�ρασ ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο 

--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.1 Ραρα�ολο�κθςθ πο�οτ���ν παραμζτρων τθσ ατμόςφα�ρασ ςε 
περ�φερε�α�ό επίπεδο, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υδροο��ονομίασ 
των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� τουσ αρμόδ�ουσ φορείσ που δ�αχε�ρίηοντα� ςτακμο�σ του 
Εκν��ο� Δ��τ�ου Ραρα�ολο�κθςθσ Ατμοςφα�ρ��ισ �πανςθσ 

--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.2 Ε�ςιγθςθ γ�α ανα�οίνωςθ του Ρερ�φερε�άρχθ �ιρυξθσ εφαρμογισ 
βραχυπρόκεςμων μζτρων  

--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.3 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των βραχυπρόκεςμων μζτρων μείωςθσ των ε�πομπ�ν 
από εςτίεσ �α�ςθσ �α� β�ομθχαν��ζσ-β�οτεχν��ζσ δραςτθρ�ότθτεσ  

--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.4 Σ�νταξθ Δελτίων Τ�που γ�α ατμοςφα�ρ��ι ρ�πανςθ 

ΡΥ1.1.0.0-A5 Δ�αχείρ�ςθ �α� λε�τουργία των ςτακμ�ν του Εκν��ο� Δ��τ�ου 
Ραρα�ολο�κθςθσ Ατμοςφα�ρ��ισ �πανςθσ που είνα� εγ�ατεςτθμζνο� ςτθν περ�φζρε�α 

ΡΥ1.1.0.0-A6 Χοριγθςθ Άδε�ασ Λε�τουργίασ Χ�ρων Υγε�ονομ��ισ Ταφισ Απορρ�μμάτων 
(ΧΥΤΑ), επ��ίνδυνων �α� μθ 

Ρερ�βαλλοντ��ζσ επ�κεωριςε�σ 

ΡΥ1.1.0.0-A7 Ζλεγχοσ τιρθςθσ �α� εφαρμογισ τθσ περ�βαλλοντ��ισ νομοκεςίασ �α� λιψθ 
μζτρων ςε παραβάςε�σ τθσ περ�βαλλοντ��ισ νομοκεςίασ �ατά τθν �είμενθ νομοκεςία 

Γνωμοδοτιςε�σ 

ΡΥ1.1.0.0-A8 Γνωμοδότθςθ επί μελζτθσ Ρερ�φερε�α�ο� Σχεδίου Δ�αχείρ�ςθσ Αποβλιτων 
(ΡΕΣΔΑ), δ�αβίβαςθ μελζτθσ ΡΕΣΔΑ ςτ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� επ�τροπζσ γ�α 



92 
 

γνωμοδότθςθ, δ�αβίβαςθ όλων των γνωμοδοτιςεων ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο γ�α 
απόφαςθ ζγ�ρ�ςθσ του ΡΕΣΔΑ  

ΡΥ1.1.0.0-A9 Γνωμοδότθςθ επί του Ρερ�φερε�α�ο� Σχεδίου Δ�αχείρ�ςθσ Αποβλιτων 
(ΡΕΣΔΑ)  

ΡΥ1.1.0.0-A10 Γνωμοδότθςθ επί Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων (ΜΡΕ) που αφορά 
ςε ζργα ι δραςτθρ�ότθτεσ Α �ατθγορίασ, περ�φερε�α�ισ ι �α� δ�απερ�φερε�α�ισ εμβζλε�ασ 

ΡΥ1.1.0.0-A11 Γνωμοδότθςθ επί Στρατθγ���ν Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων 
(ΣΜΡΕ) ςχεδίων �α� προγραμμάτων περ�φερε�α�ισ ι �α� δ�απερ�φερε�α�ισ εμβζλε�ασ �α� 
ε�ςιγθςθ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο  

ΡΥ1.1.0.0-A12 Ζ�δοςθ Αποφάςεων Ζγ�ρ�ςθσ Ρερ�βαλλοντ���ν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο) ι �α� 
Ρρότυπων Ρερ�βαλλοντ���ν Δεςμε�ςεων (Ρ.Ρ.Δ.) γ�α ζργα �α� δραςτθρ�ότθτεσ, όπωσ 
προβλζπετα� ςτθν �είμενθ νομοκεςία, ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ  

ΡΥ1.1.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ απαλλαγισ περ�βαλλοντ��ισ αδε�οδότθςθσ ζργων 
Ανανε�ς�μων Ρθγ�ν Ενζργε�ασ (ΑΡΕ)  

ΡΥ1.1.0.0-A14 Συγ�ρότθςθ Κλ�μα�ίων Ελζγχου Ρο�ότθτασ Ρερ�βάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) �α� 
Επ�τροπ�ν ελζγχων  

ΡΥ1.1.0.0-A15 Συμμετοχι ςε Κλ�μά��α Ελζγχου Ρο�ότθτασ Ρερ�βάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) 

ΡΥ1.1.0.0-A16 Οργάνωςθ �α� λε�τουργία περ�φερε�α�ισ κεματ��ισ δ��τ�ωςθσ, ςε 
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υδροο��ονομίασ των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων �α� με υπθρεςίεσ του αρμόδ�ου Υπουργείου, με ςτόχο τθ ςυλλογι πλθροφορ��ν 
γ�α τθν εφαρμογι τθσ περ�βαλλοντ��ισ πολ�τ��ισ ςε ςχζςθ με τα ζργα �α� τ�σ δράςε�σ που 
χρθματοδοτο�ντα� από εκν��ο�σ �α� ευρωπαϊ�ο�σ πόρουσ 

Τομζας Υδροοικονομίας 

ΡΥ1.1.0.0-A17 Λιψθ των αναγ�αίων μζτρων γ�α τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα 
δ�απερ�φερε�α��ν ι δ�μερ�ν ςυμφων��ν γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ �α� προςταςία των υδάτων, ςε 
ςυνεργαςία με το αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΡΥ1.1.0.0-A18 Λιψθ όλων των αναγ�αίων μζτρων που προβλζποντα� ςτα επ�μζρουσ ςχζδ�α 
δ�αχείρ�ςθσ �α� προγράμματα, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρερ�βάλλοντοσ �α� 
Υδροο��ονομίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΡΥ1.1.0.0-A19 Ε�ςιγθςθ �α� ζ�δοςθ αποφάςεων γ�α τθν επ�βολι περ�ορ�ςμ�ν ι άλλων 
μζτρων γ�α τθ χριςθ των υδάτων �α� τθν ε�τζλεςθ ζργων αξ�οποίθςισ τουσ  

ΡΥ1.1.0.0-A20 Συντον�ςμόσ δράςεων ενθμζρωςθσ του �ο�νο� ςε κζματα προςταςίασ των 
υδάτ�νων ο��οςυςτθμάτων 

Ζλεγχοσ Υδάτων 

ΡΥ1.1.0.0-A21 Μζρ�μνα γ�α τον ζλεγχο των ςθμε�α��ν �α� δ�άχυτων ε�πομπ�ν ρ�πων ςτα 
επ�φανε�α�ά, υπόγε�α �α� παρά�τ�α �δατα, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρερ�βάλλοντοσ 
�α� Υδροο��ονομίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΡΥ1.1.0.0-A22 Ρρογραμματ�ςμόσ �α� ςυντον�ςμόσ των ενεργε��ν ελζγχου πο�ότθτασ 
αρδευτ���ν υδάτων  
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ΡΥ1.1.0.0-A23Ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων των αδε��ν χριςθσ �α� ε�τζλεςθσ ζργων 
αξ�οποίθςθσ υδάτων  

ΡΥ1.1.0.0-A24 Εφαρμογι �α� επ�βολι όλων των αναγ�αίων προλθπτ���ν μζτρων γ�α τθν 
αντ�μετ�π�ςθ ε�τά�των αναγ��ν 

ΡΥ1.1.0.0-A25 Δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν ελζγχων, προ�ε�μζνου να δ�απ�ςτωκεί θ 
πο�ότθτα των πλαςτ���ν ςωλινων �α� των εξαρτθμάτων από μθ πλαςτ��οπο�θμζνο 
πολυβ�νυλοχλωρίδ�ο (ς�λθρό PVC) που χρθς�μοπο�ο�ντα� γ�α τθ μεταφορά πός�μου νερο� 
�α� αποχετευτ���ν λυμάτων, �ακ�σ �α� γ�α ςυςτιματα αποχετε�ςεωσ ςτα �τίρ�α  

ΡΥ1.1.0.0-A26 Ενθμζρωςθ τθσ τθρο�μενθσ βάςθσ δεδομζνων υδρολογ���ν �α� 
μετεωρολογ���ν δεδομζνων από το αρμόδ�ο Υπουργείο.  

β. Στο Σμιμα Χωρ��ο� χεδ�αςμο� (ΚΩΔ. ΡΥ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: �κμ�ςθ �α� οργάνωςθ των ανκρ�π�νων δραςτθρ�οτιτων �α� 
λε�τουργ��ν που αναπτ�ςςοντα� ςτο πλαίς�ο τθσ περ�φζρε�ασ, με ορκολογ��ι �ατανομι, 
δ�άρκρωςθ �α� ανάπτυξθ των φυς���ν πόρων, προ�κθςθ τθσ οργάνωςθσ, του ςχεδ�αςμο� 
του χ�ρου �α� υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχετ���ν μελετ�ν, �ακ�σ �α� πολεοδομ���ν 
κεμάτων που προ��πτουν προσ επίλυςθ από τθν εφαρμογι του ςχεδ�αςμο�, με ςτόχο τθν 
��ανοποίθςθ των αναγ��ν των πολ�τ�ν, τθν �ςόρροπθ περ�φερε�α�ι ανάπτυξθ �α� τθ 
φυς��ι οργάνωςθ του χ�ρου ς�μφωνα με τθν εκν��ι ςτρατθγ��ι. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ1.2.0.0-A1 Ζ�δοςθ απόφαςθσ αναγν�ρ�ςθσ οδ�ν προ�φ�ςτάμενων του 1923 εντόσ 
εγ�ε�ρ�μζνων ρυμοτομ���ν ςχεδίων, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδ�ου Συμβουλίου 
Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� Αμφ�ςβθτιςεων (ΣΥΡΟ�Α) 

ΡΥ1.2.0.0-A2 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ο��οδομθς�μότθτασ �α� όρων δόμθςθσ απο�λε�ςμζνων 
ο��οπζδων, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδ�ου Συμβουλίου Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� 
Αμφ�ςβθτιςεων (ΣΥΡΟ�Α) 

ΡΥ1.2.0.0-A3 Ε�ςιγθςθ ςτα Συμβο�λ�α Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� Αμφ�ςβθτιςεων 
(ΣΥΡΟ�Α) τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ προτάςεων γ�α ζγ�ρ�ςθ τοπ���ν 
ρυμοτομ���ν ςχεδίων με τθν ζ�δοςθ Ρροεδρ��ο� Δ�ατάγματοσ  

ΡΥ1.2.0.0-A4 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ζγ�ρ�ςθσ ςθμε�α��ν-εντοπ�ςμζνων τροποπο�ιςεων των 
εγ�ε�ρ�μζνων ρυμοτομ���ν ςχεδίων �α� των χριςεων �α� όρων δόμθςθσ αυτ�ν, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδ�ου Συμβουλίου Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� Αμφ�ςβθτιςεων 
(ΣΥΡΟ�Α)  

ΡΥ1.2.0.0-A5 Ε�ςιγθςθ προσ το αρμόδ�ο ΣΥΡΟ�Α γ�α κζματα ζγ�ρ�ςθσ, ανακε�ρθςθσ �α� 
τροποποίθςθσ ρυμοτομ���ν ςχεδίων, όπωσ προβλζπετα� από τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΡΥ1.2.0.0-A6 Δ�ενζργε�α �α� ς�νταξθ ε�κζςεων αυτοψίασ �α� ε�ςιγθςθ προσ τθν Επ�τροπι 
�εμάτων Γθσ �α� επίλυςθσ δ�αφορ�ν ςχετ��ά με τθ ς�οπ�μότθτα επαναφοράσ δρόμων που 
ζχουν αλλάξε� χριςθ ι �ατζχοντα� αυκαίρετα, ςτθν προθγο�μενθ �ατάςταςθ, τθ 
ς�οπ�μότθτα δ�ατιρθςθσ δρόμου, εφόςον μετατοπίςτθ�ε εντόσ δθμοςίων ε�τάςεων ι 
δρόμου που δ�ανοίχτθ�ε γ�α τθν εξυπθρζτθςθ τυφλο� τεμαχίου �υρωμζνθσ δ�ανομισ  

ΡΥ1.2.0.0-A7 Δ�ενζργε�α �α� ς�νταξθ ε�κζςεων αυτοψίασ �α� ε�ςιγθςθ προσ τθν Επ�τροπι 
�εμάτων Γθσ �α� Επίλυςθσ Δ�αφορ�ν ςχετ��ά με τθ δυνατότθτα εξαγοράσ δρόμου 
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�υρωμζνθσ δ�ανομισ που απ�λεςε τον �ο�νόχρθςτο χαρα�τιρα του ι γ�α τθν �ατάτμθςθ 
εν�αίου α��νιτου όταν δεν προβάλλετα� δ��αίωμα �υρ�ότθτασ ι αν αναγνωρίηετα� δ��αίωμα 
εξαγοράσ ςε τμιμα αυτο� 

ΡΥ1.2.0.0-A8 Κ�ρωςθ ι α��ρωςθ πράξεων αναλογ�ςμο� αποηθμίωςθσ, τα�τοποίθςθσ, 
προς��ρωςθσ, �ατά τ�σ δ�ατάξε�σ του ΝΔ 17-7/16-8-1923 (ΦΕΚ 228/Α/16-8-1923), �α� �ρίςθ 
των ενςτάςεων που υπεβλικθςαν �ατϋ αυτ�ν 

ΡΥ1.2.0.0-A9 Κ�ρωςθ πρωτο�όλλου αδυνάτου τα�τοποίθςθσ �δ�ο�τθς��ν 

ΡΥ1.2.0.0-A10 Κ�ρωςθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ πολεοδομ��ισ Μελζτθσ, ς�μφωνα με τθν 
�είμενθ νομοκεςία (Συνολ��ι, Μεμονωμζνθ, Δ�ορκωτ��ι Ρράξθ Εφαρμογισ) �α� �ρίςθ 
ενςτάςεων που υπεβλικθςαν �ατϋ αυτισ 

ΡΥ1.2.0.0-A11 Ζ�δοςθ απόφαςθσ γ�α �ατϋ εξαίρεςθ ς�νταξθ Μεμονωμζνθσ Ρράξθσ 
Εφαρμογισ 

ΡΥ1.2.0.0-A12 Ζ�δοςθ απόφαςθσ γ�α τθν ορ�ςτ��ι εξαίρεςθ από �ατεδάφ�ςθ αυκα�ρζτων 
που δθλ�κθ�αν �α� εντάςςοντα� ςε ςχζδ�ο πόλθσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΡΥ1.2.0.0-A13 Συντον�ςμόσ τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ε�τζλεςθσ ζργων που 
προβλζποντα� από τα Γεν��ά Ρολεοδομ��ά Σχζδ�α (Γ.Ρ.Σ.) �α� τ�σ πολεοδομ��ζσ μελζτεσ 

ΡΥ1.2.0.0-A14 Ανάκεςθ ε�πόνθςθσ �α� παρα�ολο�κθςθ εφαρμογισ των Γεν���ν 
Ρολεοδομ���ν Σχεδίων (ΓΡΣ) �α� Σχεδίων Ο���ςτ��ισ Οργάνωςθσ Ανο��τισ Ρόλθσ 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ.  

ΡΥ1.2.0.0-A15 Ανάκεςθ ε�πόνθςθσ �α� παρα�ολο�κθςθ Εφαρμογισ Μελετ�ν 
Ρολεοδομ��ο� �ακ�σ �α� Χωροταξ��ο� Σχεδ�αςμο� αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
ς�μφωνα με τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία 

ΡΥ1.2.0.0-A16 Ραρα�ολο�κθςθ εφαρμογισ Ε�δ���ν Χωροταξ���ν Μελετ�ν �α� Ηων�ν 
Ο���ςτ��ο� Ελζγχου (ΗΟΕ) 

ΡΥ1.2.0.0-A17 Γνωμοδότθςθ γ�α παρζ��λ�ςθ όρων δόμθςθσ γ�α �ατας�ευι �τ�ρίων 
γεωργο�τθνοτροφ���ν, γεωργοπτθνοτροφ���ν ι υδατο�αλλ�εργθτ���ν εγ�αταςτάςεων, 
αποκι�ευςθσ λ�παςμάτων, φαρμά�ων �.λπ. 

ΡΥ1.2.0.0-A18 Ραροχι απόψεων γ�α εγ�ρίςε�σ Γ.Ρ.Σ, ΣΧΟΟΑΡ �α� λο�π�ν χωροταξ���ν 
κεμάτων �α� μελετ�ν 

ΡΥ1.2.0.0-A19 Ε�ςιγθςθ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο των Σχεδίων Ολο�λθρωμζνων 
Αςτ���ν Ραρεμβάςεων (ΣΟΑΡ)  

ΡΥ1.2.0.0-A20 Ζλεγχοσ φα�ζλου �α� ε�ςιγθςθ προσ το Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο μελζτθσ γ�α 
τθ μείωςθ απόςταςθσ πολεοδόμθςθσ �ατο��θμζνων περ�οχ�ν από �ο�μθτιρ�α. 

γ. Στα Σμιματα Περ�βάλλοντοσ �α� Τδροο��ονομίασ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. 
ΡΥ1.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρροςταςία, ορκολογ��ι �α� β��ς�μθ δ�αχείρ�ςθ του περ�βάλλοντοσ 
ςτθν περ�οχι ευκ�νθσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, με τθ δ�ενζργε�α ελζγχων τιρθςθσ �α� 
εφαρμογισ τθσ περ�βαλλοντ��ισ �α� τθσ αντίςτο�χθσ γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ των υδάτων 
νομοκεςίασ, τθ λιψθ μζτρων ςε περίπτωςθ παραβάςεων, �ακ�σ �α� τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων �α� δράςεων αξ�οποίθςθσ του περ�βαλλοντ��ο� αποκζματοσ τθσ περ�οχισ. 
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Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ1.3.0.0-A1 Συμβολι ςτθ ς�νταξθ των ςχεδίων δ�αχείρ�ςθσ προςτατευόμενων περ�οχ�ν 
�α� παρα�ολο�κθςι τουσ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, �ατά τθν �είμενθ 
νομοκεςία 

ΡΥ1.3.0.0-A2 Συλλογι �α� δ�άχυςθ τθσ περ�βαλλοντ��ισ πλθροφορίασ, παροχι 
περ�βαλλοντ��ισ πλθροφορίασ ι/�α� ςτο�χείων προσ τουσ πολίτεσ �α� φορείσ, �ακ�σ �α� 
δ�ευ�ρ�νιςεων - απαντιςεων επί ερωτθμάτων, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ1.3.0.0-A3 Ραροχι ςτο�χείων �α� απόψεων επί προςφυγ�ν ι/�α� α�τιςεων αναςτολισ 
ε�τζλεςθσ γ�α αποφάςε�σ ςχετ��ζσ με κζματα περ�βάλλοντοσ (π.χ. απόφαςθ επ�βολισ 
προςτίμου) προσ τα αρμόδ�α δ�ο��θτ��ά όργανα ελζγχου. 

Τομζας Περιβάλλοντος 

Ρερ�βαλλοντ��ι αδε�οδότθςθ 

ΡΥ1.3.0.0-A4 Ζγ�ρ�ςθ Ρερ�βαλλοντ���ν Πρων γ�α ζργα ι δραςτθρ�ότθτεσ Β �ατθγορίασ γ�α 
τα οποία δεν ζχουν ε�δοκεί Ρρότυπεσ Ρερ�βαλλοντ��ζσ Δεςμε�ςε�σ (ΡΡΔ) 

ΡΥ1.3.0.0-A5 Υπαγωγι ςε Ρρότυπεσ Ρερ�βαλλοντ��ζσ Δεςμε�ςε�σ (ΡΡΔ) ζργων ι 
δραςτθρ�οτιτων γ�α τα οποία δεν απα�τείτα� θ ζ�δοςθ άλλθσ άδε�ασ 

ΡΥ1.3.0.0-A6 Γνωμοδότθςθ επί Ε�δ��ισ Ο��ολογ��ισ Αξ�ολόγθςθσ (ΕΟΑ) ζργων �α� 
δραςτθρ�οτιτων Β �ατθγορίασ �α� ζ�δοςθ απόφαςθσ πρόςκετων όρων δ�αςφάλ�ςθσ 
α�ερα�ότθτασ προςτατευόμενθσ περ�οχισ NATURA 2000 

ΡΥ1.3.0.0-A7 Απάντθςθ ςε ερωτιματα πολ�τ�ν ι φορζων ςχετ��ά με τθν αναγ�α�ότθτα θ 
μθ, τιρθςθσ τθσ δ�αδ��αςίασ περ�βαλλοντ��ισ αδε�οδότθςθσ ι υπαγωγισ ςε ΡΡΔ  

Γνωμοδοτιςε�σ 

ΡΥ1.3.0.0-A8 Γνωμοδότθςθ επί μελετ�ν ςτο πλαίς�ο δ�αδ��αςίασ περ�βαλλοντ��ο� 
προελζγχου γ�α τθν υποβολι Στρατθγ���ν Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων (ΣΜΡΕ) 
ορ�ςμζνων ςχεδίων �α� προγραμμάτων, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ1.3.0.0-A9 Γνωμοδότθςθ επί ΣΜΡΕ ςχεδίων �α� προγραμμάτων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ �α� ε�ςιγθςθ ςτο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο ι ςτθν αρμόδ�α Ρερ�φερε�α�ι 
Επ�τροπι  

ΡΥ1.3.0.0-A10 Γνωμοδότθςθ επί Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων (ΜΡΕ) ζργων ι 
δραςτθρ�οτιτων Α �ατθγορίασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� ε�ςιγθςθ ςτο Ρερ�φερε�α�ό 
Συμβο�λ�ο ι ςτθν αρμόδ�α Ρερ�φερε�α�ι Επ�τροπι  

ΡΥ1.3.0.0-A11 Γνωμοδοτιςε�σ επί Τεχν���ν Ρερ�βαλλοντ���ν Μελετ�ν (ΤΕΡΕΜ)  

Βεβα��ςε�σ - Ρ�ςτοπο�ιςε�σ-Εγ�ρίςε�σ 

ΡΥ1.3.0.0-A12Ζγ�ρ�ςθ εργας��ν αποξιλωςθσ υλ���ν που περ�ζχουν αμίαντο 

ΡΥ1.3.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ-π�ςτοποίθςθσ εγ�ατάςταςθσ ςυςτιματοσ ανά�τθςθσ 
ατμ�ν ςε πρατιρ�α υγρ�ν �αυςίμων 

ΡΥ1.3.0.0-A14 �ε�ρθςθ Ατομ���ν μπλο� Συντιρθςθσ ςτακερ�ν εςτ��ν �α�ςθσ γ�α τθ 
κζρμανςθ �τ�ρίου �α� νερο� �α� κε�ρθςθ β�βλίων �αταγραφισ περ�βαλλοντ���ν 
παραμζτρων 

Ρερ�βαλλοντ��οί Ζλεγχο� 
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ΡΥ1.3.0.0-A15 Δ�ενζργε�α Ρερ�βαλλοντ���ν Ελζγχων ςε ζργα ι δραςτθρ�ότθτεσ Α �α� Β 
�ατθγορίασ 

ΡΥ1.3.0.0-A16Σ�γ�λ�ςθ Κλ�μα�ίων Ελζγχου Ρο�ότθτασ Ρερ�βάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) �α� 
ςυντον�ςμόσ των δ�αδ��ας��ν δ�ενζργε�ασ των ελζγχων, γ�α τθν τιρθςθ των δ�ατάξεων τθσ 
�είμενθσ περ�βαλλοντ��ισ νομοκεςίασ (ςε περ�πτ�ςε�σ ςοβαρισ υποβάκμ�ςθσ του 
περ�βάλλοντοσ), ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ1.3.0.0-A17Ζλεγχοσ ςτακερ�ν εςτ��ν �α�ςθσ γ�α τθ κζρμανςθ �τ�ρίων �α� νερο� 

ΡΥ1.3.0.0-A18 Ραρα�ολο�κθςθ πο�ότθτασ ατμόςφα�ρασ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων 
τθσ ζδρασ 

ΡΥ1.3.0.0-A19 Ε�ςιγθςθ �α� ζ�δοςθ απόφαςθσ Ρερ�φερε�άρχθ επ�βολισ δ�ο��θτ���ν 
�υρ�ςεων ςε φυς��ά ι νομ��ά πρόςωπα που προ�αλο�ν οπο�αδιποτε ρ�πανςθ ι άλλθ 
υποβάκμ�ςθ του περ�βάλλοντοσ ι παραβαίνουν τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ �είμενθσ περ�βαλλοντ��ισ 
νομοκεςίασ 

Τομζας Υδροοικονομίας 

ΡΥ1.3.0.0-A20 Ε�ςιγθςθ γ�α ζ�δοςθ αδε��ν χριςθσ νερο� �α� ζργων αξ�οποίθςθσ υδατ���ν 
πόρων 

ΡΥ1.3.0.0-A21 Τιρθςθ αρχείου αδε��ν χριςθσ νερο�  

ΡΥ1.3.0.0-A22 Λιψθ των αναγ�αίων μζτρων γ�α τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα 
δ�απερ�φερε�α��ν ι δ�μερ�ν ςυμφων��ν γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ �α� προςταςία των υδάτων, ςε 
ςυνεργαςία με το αρμόδ�ο Υπουργείο, υπό το ςυντον�ςμό του Τμιματοσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� 
Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων τθσ ζδρασ 

ΡΥ1.3.0.0-A23 Λιψθ όλων των αναγ�αίων μζτρων που προβλζποντα� ςτα επ�μζρουσ ςχζδ�α 
δ�αχείρ�ςθσ �α� προγράμματα, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ1.3.0.0-A24 Ε�ςιγθςθ �α� ζ�δοςθ αποφάςεων του Ρερ�φερε�άρχθ γ�α τθν επ�βολι 
περ�ορ�ςμ�ν ι άλλων μζτρων γ�α τθ χριςθ των υδάτων �α� τθν ε�τζλεςθ ζργων 
αξ�οποίθςισ τουσ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΡΥ1.3.0.0-A25 Δ�οργάνωςθ ενθμερωτ���ν ςυναντιςεων γ�α τθν ενθμζρωςθ του �ο�νο� ςε 
κζματα προςταςίασ των υδάτ�νων ο��οςυςτθμάτων, υπό το ςυντον�ςμό του Τμιματοσ 
Ρερ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων τθσ ζδρασ 

Ζλεγχοσ Υδάτων 

ΡΥ1.3.0.0-A26Ζλεγχοσ των ςθμε�α��ν �α� δ�άχυτων ε�πομπ�ν ρ�πων ςτα επ�φανε�α�ά, 
υπόγε�α �α� παρά�τ�α �δατα, υπό το ςυντον�ςμό του Τμιματοσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� 
Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων τθσ ζδρασ 

ΡΥ1.3.0.0-A27Ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων των αδε��ν χριςθσ �α� ε�τζλεςθσ ζργων 
αξ�οποίθςθσ υδάτων  

ΡΥ1.3.0.0-A28 Ε�τζλεςθ ελζγχων πο�ότθτασ αρδευτ���ν υδάτων, υπό το ςυντον�ςμό του 
Τμιματοσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Υδατ���ν Ρόρων τθσ ζδρασ 

ΡΥ1.3.0.0-A29 Εφαρμογι �α� επ�βολι όλων των αναγ�αίων προλθπτ���ν μζτρων γ�α τθν 
αντ�μετ�π�ςθ ε�τά�των αναγ��ν  
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ΡΥ1.3.0.0-A30 Επ�βολι μζτρων �α� �υρ�ςεων γ�α τθν προςταςία των υδάτων �α� τθν 
αντ�μετ�π�ςθ αυξθτ���ν τάςεων που προ��πτουν από ανκρ�π�νεσ δραςτθρ�ότθτεσ ςτ�σ 
ςυγ�εντρ�ςε�σ ους��ν ςτα υπόγε�α �δατα  

ΡΥ1.3.0.0-A31 Δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν ελζγχων, προ�ε�μζνου να δ�απ�ςτωκεί θ 
πο�ότθτα των πλαςτ���ν ςωλινων �α� των εξαρτθμάτων από μθ πλαςτ��οπο�θμζνο 
πολυβ�νυλοχλωρίδ�ο (ς�λθρό PVC) που χρθς�μοπο�ο�ντα� γ�α τθ μεταφορά πός�μου νερο� 
�α� αποχετευτ���ν λυμάτων, �ακ�σ �α� γ�α ςυςτιματα αποχζτευςθσ ςτα �τίρ�α  

Γνωμοδοτιςε�σ 

ΡΥ1.3.0.0-A32 Γνωμοδότθςθ επί μελετ�ν ςχεδ�αςμο� �α� εφαρμογισ γ�α τθν 
επαναχρθς�μοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρ�ν αποβλιτων, υδρογεωλογ���ν �α� 
υδραυλ���ν μελετ�ν. 

 

Άξζξν 29 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Σερληθώλ Τπ�ξε�ηώλ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Σεχν���ν Τπθρες��ν (ΚΩΔ. ΡΥ2) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, προγραμματ�ςμόσ �α� ςυντον�ςμόσ των τεχν���ν 
ζργων περ�φερε�α�ο� χαρα�τιρα ςτθ χωρ��ι επ��ράτε�α τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ, μελζτθ, ε�τζλεςθ, επίβλεψθ, παραλαβι, ςυντιρθςθ �α� λε�τουργία των 
τεχν���ν ζργων αρμοδ�ότθτάσ τθσ, �ακ�σ �α� αυτ�ν που ε�τελο�ντα� ςε περ�ςςότερεσ τθσ 
μίασ Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν ζδρασ ςυνεργάηετα� με τα �ακ' �λθν αρμόδ�α Υπουργεία 
γ�α τθν εφαρμογι τθσ υφ�ςτάμενθσ νομοκεςίασ �ατά τθν άς�θςθ των αρμοδ�οτιτων τθσ �α� 
παρζχε� οδθγίεσ �α� �ατευκ�νςε�σ ςτ�σ αντίςτο�χεσ Δ�ευκ�νςε�σ των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων γ�α τθν επίτευξθ του επ�χε�ρθς�α�ο� τουσ ς�οπο�, �ατά τα ορ�ηόμενα ςτθ ςχετ��ι 
νομοκεςία περί αποφα�νομζνων οργάνων. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Τεχν���ν Υπθρες��ν τθσ ζδρασ ας�εί γ�α τα ζργα 
αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςισ του, τ�σ αρμοδ�ότθτεσ «Ρροϊςταμζνθσ ι Εποπτε�ουςασ 
Αρχισ» που προβλζποντα� από τ�σ δ�ατάξε�σ γ�α τθν ε�τζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, ςε 
ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφα�νομζνων Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, όπωσ �άκε φορά �ςχ�ε�, 
�α� ο� Ρροϊςτάμενο� των Τμθμάτων τθσ Δ�ε�κυνςθσ ας�ο�ν τ�σ αρμοδ�ότθτεσ 
«Δ�ευκ�νουςασ Υπθρεςίασ» ι «Επ�βλζπουςασ Υπθρεςίασ» που προβλζποντα� από τ�σ 
δ�ατάξε�σ γ�α τθν ε�τζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφα�νομζνων 
Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, όπωσ �άκε φορά �ςχ�ε�.  

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

ΠΤ2.0.1 Γραφείο Δ�ο��θτ��ισ �α� Τεχν��ισ Υποςτιρ�ξθσ 

ΠΤ2.1 Τμιμα  Τεχν��ο� �α� Ρο�οτ��ο� Ελζγχου, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΠΤ2.2 Τμιμα  Δομ�ν Ρερ�βάλλοντοσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΠΤ2.3 Τμιμα Συγ�ο�νων�α��ν Ζργων 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Τεχν���ν Υπθρες��ν �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε 
αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Γραφείο Δ�ο��θτ��ισ �α� Σεχν��ισ Τποςτιρ�ξθσ (ΚΩΔ. ΡΥ2.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ �α� τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ γ�α τθν ε�ρυκμθ 
λε�τουργία τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Δ�ο��θτ��ι Υποςτιρ�ξθ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ2.0.1.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, τιρθςθ του φυς��ο�/θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΡΥ2.0.1.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν  

ΡΥ2.0.1.0-A3 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ2.0.1.0-A4 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ των ςχετ���ν με τθ Δ�ε�κυνςθ Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων 

ΡΥ2.0.1.0-A5 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΡΥ2.0.1.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων του προςωπ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μεταβολζσ, 
παρουςία, άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων 
Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν / Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΡΥ2.0.1.0-A7 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α 
προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα 
Ρρομθκε��ν 

ΡΥ2.0.1.0-A8 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΡΥ2.0.1.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΡΥ2.0.1.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

Τεχν��ι Υποςτιρ�ξθ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ2.0.1.0-A11 Ενθμζρωςθ - τιρθςθ αρχείου γ�α το κεςμ��ό πλαίς�ο μελετ�ν �α� 
δθμοπρας��ν τεχν���ν ζργων 

ΡΥ2.0.1.0-A12 Σ�νταξθ Τεχν���ν Δελτίων Ζργων - Ρράξεων, Τεχν���ν Δελτίων Υποζργων, 
Δελτίων Ραρα�ολο�κθςθσ Ρράξεων, Δελτίων Διλωςθσ Δαπαν�ν �α� λο�π�ν εγγράφων που 
υποβάλλοντα� ςτουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ ζργων (Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ 
Συγχρθματοδοτο�μενων Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων, Εκν���ν �α� Ρερ�φερε�α��ν 
Ρρογραμμάτων �.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα Τμιματα τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ2.0.1.0-A13 Ανάρτθςθ αποφάςεων όλων των Τμθμάτων τθσ Δ�ε�κυνςθσ ςτο Ρρόγραμμα 
Δ�α�γε�α 

ΠΤ2.4 Τμιμα Λε�τουργίασ Εκν��ο� Δ��τ�ου �α� Μθχανολογ��ο� Εξοπλ�ςμο� 

ΠΤ2.5 Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν Υποδομ�ν 
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ΡΥ2.0.1.0-A14 Ανάρτθςθ ςτο�χείων ζργων ςτο Κεντρ��ό Θλε�τρον��ό Μθτρ�ο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) �α� επ��ο�νωνία με τον δ�αχε�ρ�ςτι του ςυςτιματοσ 

ΡΥ2.0.1.0-A15 Ανάρτθςθ δεδομζνων �α� αρχείων ςτο Εκν��ό Σ�ςτθμα Θλε�τρον���ν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) �α� επ��ο�νωνία με τον δ�αχε�ρ�ςτι του ςυςτιματοσ 

ΡΥ2.0.1.0-A16 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων 
(ΡΣΔΕ) 

ΡΥ2.0.1.0-A17 Μζρ�μνα γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων �α� τθν �αλι 
λε�τουργία του εξοπλ�ςμο� (ε�τόσ ΤΡΕ) των Υπθρες��ν τθσ ζδρασ  

ΡΥ2.0.1.0-A18 Ρρογραμματ�ςμόσ εργας��ν ςυντιρθςθσ των εγ�αταςτάςεων. 

β. Στο Σμιμα Σεχν��ο� �α� Πο�οτ��ο� Ελζγχου (ΚΩΔ. ΡΥ2.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μζρ�μνα γ�α τθν εφαρμογι �ανόνων πο�ότθτασ �α� ςυςτθμάτων 
τε�μθρίωςθσ ςτα τεχν��ά ζργα �α� υποςτιρ�ξθ των Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν 
Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ �ατά τθν υλοποίθςθ των δθμοςίων ζργων �α� μελετ�ν, μζςω 
επ�ς�όπθςθσ του κεςμ��ο� πλα�ςίου �α� παροχισ �ατευκυντιρ�ων οδθγ��ν, �ακ�σ �α� 
επίβλεψθσ των δε�γματολθπτ���ν ελζγχων �α� εργαςτθρ�α��ν δο��μ�ν που αφορο�ν τα 
υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ δθμοςίων ζργων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ2.1.0.0-A1 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ εξζλ�ξθσ τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ γ�α τ�σ προδ�αγραφζσ 
των υλ���ν �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων που �ατ' αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτθν Ρερ�φζρε�α 

ΡΥ2.1.0.0-A2 Συγ�ζντρωςθ �α� ταξ�νόμθςθ κεςμ��ο� πλα�ςίου, β�βλ�ογραφίασ �α� 
προδ�αγραφ�ν μελετ�ν �α� �ατας�ευ�ν ζργων 

ΡΥ2.1.0.0-A3 Δθμ�ουργία �α� τιρθςθ αρχείου τθσ νομοκεςίασ των ζργων �α� μελετ�ν �α� 
αποκετθρίου τεχν���ν μελετ�ν ζργων περ�φερε�α�ισ ςθμαςίασ 

ΡΥ2.1.0.0-A4 Ενθμζρωςθ όλων των Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ ςχετ��ά με τθν εξζλ�ξθ τθσ νομοκεςίασ γ�α τ�σ προδ�αγραφζσ των υλ���ν �α� 
τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων �α� παροχι �ατευκυντιρ�ων οδθγ��ν 

ΡΥ2.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ �α� τε�μθρίωςθσ ςυςτθμάτων πο�ότθτασ ςε μελζτεσ 
�α� ζργα, �ακ�σ �α� τθσ εφαρμογισ μζτρων υγείασ �α� αςφάλε�ασ �α� παροχι ςχετ��ισ 
τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν αρμόδ�α Δ�ευκ�νουςα Υπθρεςία  

ΡΥ2.1.0.0-A6 Ε�ςιγθςθ γ�α τθ δ�οργάνωςθ επ�μορφωτ���ν ςεμ�ναρίων που αφορο�ν τθν 
εξζλ�ξθ τθσ νομοκεςίασ γ�α τ�σ προδ�αγραφζσ των υλ���ν 

ΡΥ2.1.0.0-A7 Δε�γματολθπτ��όσ ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδ�αγραφ�ν �α� 
�ανον�ςμ�ν που αφορο�ν τα υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ δθμοςίων ζργων, εφόςον 
ηθτθκεί από τθν αρμόδ�α Δ�ευκ�νουςα Υπθρεςία  

ΡΥ2.1.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ �α� υλοποίθςθ ενεργε��ν που αφορο�ν ςτθ ς�νταξθ, 
αναπροςαρμογι, βελτίωςθ, αντ��ατάςταςθ �α� εφαρμογι �ανόνων πο�ότθτασ ςε τεχν��ά 
ζργα, ο� οποίο� περ�λαμβάνουν, �ατά περίπτωςθ, προδ�αγραφζσ, οδθγίεσ, τεχνολογίεσ 
�ατας�ευισ, αναλ�ςε�σ τ�μ�ν, τ�μολογιςε�σ ζργων, ςυςτιματα δ�οί�θςθσ/δ�αχείρ�ςθσ, �.ά. 
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ΡΥ2.1.0.0-A9 Δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν εργαςτθρ�α��ν δο��μ�ν, ςε ςυνεργαςία με το 
Τμιμα Ελζγχου Υλ���ν �α� Ρο�ότθτασ Δθμοςίων Ζργων Δυτ��ισ Μα�εδονίασ τθσ 
Απο�εντρωμζνθσ Δ�οί�θςθσ Θπείρου - Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
αρμόδ�α Δ�ευκ�νουςα Υπθρεςία 

ΡΥ2.1.0.0-A10 Επ��ο�νωνία με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων γ�α κζματα 
κεςμ��ο� πλα�ςίου ζργων, μελετ�ν �α� ςυναφ�ν υπθρες��ν. 

γ. Στο Σμιμα Δομ�ν Περ�βάλλοντοσ (ΚΩΔ. ΡΥ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αχείρ�ςθ, μελζτθ �α� ε�τζλεςθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, ζργων 
περ�βάλλοντοσ �α� υδραυλ���ν ζργων, �ακ�σ �α� �ατας�ευι �α� ςυντιρθςθ �τ�ρ�α��ν �α� 
λο�π�ν αρχ�τε�τον���ν ζργων αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, �ακ�σ �α� αυτ�ν που 
ε�τελο�ντα� ςε περ�ςςότερεσ τθσ μίασ Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ2.2.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α� μελζτθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ2.2.0.0-A2 Κατας�ευι εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ2.2.0.0-A3 Συντιρθςθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ2.2.0.0-A4 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδ�αγραφ�ν �α� �ανον�ςμ�ν που 
αφορο�ν τα υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχν��ο� �α� Ρο�οτ��ο� Ελζγχου  

ΡΥ2.2.0.0-A5 Κατάρτ�ςθ προςχεδίων προγραμμάτων ε�τζλεςθσ ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ  

ΡΥ2.2.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ε�δ���ν ζργων περ�φερε�α�ο� επ�πζδου που ζχουν ε�τελεςτεί από 
τ�σ Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) �α� περ�ζρχοντα� ι περ�ιλκαν ςτ�σ 
Ρερ�φζρε�εσ 

ΡΥ2.2.0.0-A7 Κακαρ�ςμόσ ρεμάτων �α� απαλλοτρ�ωμζνων χ�ρων παρά τα ρζματα 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΡΥ2.2.0.0-A8 Σ�νταξθ τευχ�ν δθμοπράτθςθσ τεχν���ν ζργων, μελετ�ν �α� ςυναφ�ν 
υπθρες��ν αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΡΥ2.2.0.0-A9 Τιρθςθ τθσ δ�αδ��αςίασ �ιρυξθσ αναγ�αςτ��ισ απαλλοτρίωςθσ γ�α ε�τζλεςθ 
δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Συγ�ο�νων�α��ν 
ζργων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ2.2.0.0-A10 Ραροχι ςτο�χείων �α� ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχν���ν ζργων αρμοδ�ότθτασ 
του Τμιματοσ που δ�ενεργο�ντα� από τρίτουσ.  

δ. Στο Σμιμα υγ�ο�νων�α��ν Ζργων (ΚΩΔ. ΡΥ2.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ των ζργων οδοπο�ίασ �α� των λ�μεν���ν ζργων 
αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, �ακ�σ �α� αυτ�ν που ε�τελο�ντα� ςε περ�ςςότερεσ τθσ μίασ 
Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ2.3.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α� μελζτθ ζργων του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου που δ�ζρχετα� από 
τθν επ��ράτε�α τθσ ΡΔΜ 

ΡΥ2.3.0.0-A2 Κατας�ευι ζργων του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου που δ�ζρχετα� από τθν 
επ��ράτε�α τθσ ΡΔΜ 

ΡΥ2.3.0.0-A3 Συντιρθςθ �α� ανα�αίν�ςθ-βελτίωςθ ζργων του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου που 
δ�ζρχετα� από τθν επ��ράτε�α τθσ ΡΔΜ 

ΡΥ2.3.0.0-A4 Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ λ�μεν���ν ζργων  

ΡΥ2.3.0.0-A5 Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ των ζργων που ε�τελο�ντα� από το Υπουργείο 
Υποδομ�ν, Μεταφορ�ν �α� Δ��τ�ων που χαρα�τθρίηοντα� ωσ ζργα εκν��ο� επ�πζδου 
(άρκρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 �α� άρκρο 59 του Ρ.Δ. 609/1985) τα οποία ζχουν αμ�γ�σ 
δ�άςταςθ επ�πζδου περ�φζρε�ασ  

ΡΥ2.3.0.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδ�αγραφ�ν �α� �ανον�ςμ�ν που 
αφορο�ν τα υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχν��ο� �α� Ρο�οτ��ο� Ελζγχου  

ΡΥ2.3.0.0-A7 Κατάρτ�ςθ προςχεδίων προγραμμάτων ε�τζλεςθσ ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ 

ΡΥ2.3.0.0-A8 Ε�πόνθςθ �υ�λοφορ�α��ν μελετ�ν, �ακ�σ �α� ζλεγχοσ των μελετ�ν αυτ�ν 

ΡΥ2.3.0.0-A9 Ζγ�ρ�ςθ �υ�λοφορ�α��ν ςυνδζςεων με το Εκν��ό Οδ��ό Δί�τυο αρμοδ�ότθτασ 
του Τμιματοσ, ζγ�ρ�ςθ δ�ζλευςθσ οπο�ωνδιποτε δ��τ�ων εντόσ τθσ η�νθσ απαλλοτρίωςθσ 
των εκν���ν οδ�ν  

ΡΥ2.3.0.0-A10 Εφαρμογι των μελετ�ν, ςυμπλιρωςθ �α� προςαρμογι μελετ�ν 
ςυγ�ο�νων�α��ν ζργων, �ακ�σ �α� �ατάρτ�ςθ ςυμπλθρωματ���ν μελετ�ν  

ΡΥ2.3.0.0-A11 Ευκ�νθ τιρθςθσ �α� παρα�ολο�κθςθσ τθσ δ�αδ��αςίασ �ιρυξθσ 
αναγ�αςτ��ισ απαλλοτρίωςθσ γ�α ε�τζλεςθ δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ Ρερ�φζρε�ασ  

ΡΥ2.3.0.0-A12 Σ�νταξθ τευχ�ν δθμοπράτθςθσ τεχν���ν ζργων, μελετ�ν �α� ςυναφ�ν 
υπθρες��ν αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΡΥ2.3.0.0-A13 Ραροχι ςτο�χείων �α� ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχν���ν ζργων που 
δ�ενεργο�ντα� από τρίτουσ. 

ε. Στο Σμιμα Λε�τουργίασ Εκν��ο� Δ��τ�ου �α� Μθχανολογ��ο� Εξοπλ�ςμο� (ΚΩΔ. ΡΥ2.4) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ ενεργε��ν �α� δράςεων γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ 
απρός�οπτθσ �α� αςφαλο�σ λε�τουργίασ του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου, �ακ�σ �α� 
δ�αχείρ�ςθ �α� ςυντιρθςθ οχθμάτων �α� μθχανθμάτων ζργων που �ατ’ αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτθν Ρερ�φζρε�α. 

Αρμοδ�ότθτεσ 
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ΡΥ2.4.0.0-A1 Σθματοδότθςθ �α� φωτ�ςμόσ του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου 

ΡΥ2.4.0.0-A2 Συντιρθςθ ορ�ηόντ�ασ �α� �άκετθσ ςιμανςθσ Εκν��ο� Οδ��ο� δ��τ�ου με ίδ�α 
μζςα 

ΡΥ2.4.0.0-A3 Άς�θςθ αρμοδ�οτιτων επί κεμάτων οδ��ισ �υ�λοφορίασ, όπωσ ο� μετριςε�σ 
�α� θ ςιμανςθ του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου που δ�ζρχετα� από τθν επ��ράτε�α τθσ ΡΔΜ 

ΡΥ2.4.0.0-A4 Τεχν��ι αςτυνόμευςθ του Εκν��ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου, �ακ�σ �α� άμεςεσ 
παρεμβάςε�σ γ�α τθν απο�ατάςταςθ ηθμ��ν μ��ρισ ζ�ταςθσ 

ΡΥ2.4.0.0-A5 Δ�αχείρ�ςθ �α� ςυντιρθςθ οχθμάτων �α� μθχανθμάτων ζργων που �ατ' 
αρμοδ�ότθτα ανι�ουν ςτθ Δ�ε�κυνςθ 

ΡΥ2.4.0.0-A6 Συντιρθςθ, απο�ατάςταςθ ηθμ��ν �α� φ�λαξθ του πάςθσ φ�ςεωσ μθχαν��ο� 
�α� μθχανολογ��ο� εξοπλ�ςμο� 

ΡΥ2.4.0.0-A7 Ραραλαβι, αποκι�ευςθ �α� δ�αχείρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ εφοδίων �α� 
υλ���ν ςυντιρθςθσ - ςιμανςθσ 

ΡΥ2.4.0.0-A8 Χοριγθςθ αδε��ν τομ�ν εκν��ο� οδ��ο� δ��τ�ου �α� ζλεγχοσ τθσ ορκισ 
�ατας�ευισ  

ΡΥ2.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδε�ασ δ�ζλευςθσ βαρζων οχθμάτων  

ΡΥ2.4.0.0-A10 Ρρογραμματ�ςμόσ �α� προετο�μαςία γ�α τθν από�τθςθ ετο�μότθτασ 
αντ�μετ�π�ςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ (μεταφορά μθχανθμάτων �α� οχθμάτων ςτ�σ δ�άφορεσ 
κζςε�σ, μεταφορά αλατ�ο� �α� δ�αςπορά ςτ�σ δ�άφορεσ κζςε�σ, �ακαρ�ςμόσ τάφρων, �.ά.),  

ΡΥ2.4.0.0-A11 Υλοποίθςθ ζργων �α� ενεργε��ν αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ 
ανάγ�θσ �α� απο�ατάςταςθσ των �αταςτροφ�ν (χ�ονοπτ�ςε�σ, παγετοί, πλθμμ�ρεσ, 
�αταπτ�ςε�σ, ςε�ςμοί, �.ά.)  

ΡΥ2.4.0.0-A12 Υποςτιρ�ξθ δ�αγων�ςμ�ν παροχισ υπθρες��ν αποχ�ον�ςμο� 

ΡΥ2.4.0.0-A13 Δ�αδ��αςία ανάκεςθσ, επίβλεψθσ, ελζγχου �α� παραλαβισ ζργων 
αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ ςε εξωτερ��ο�σ ςυνεργάτεσ  

ΡΥ2.4.0.0-A14 Δ�αχείρ�ςθ αναλ�ς�μων υλ���ν �α� ανταλλα�τ���ν μθχανθμάτων, υλ���ν 
ςυντιρθςθσ �α� ςιμανςθσ οδ��ο� δ��τ�ου, υλ���ν αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ 
ανάγ�θσ. 

ςτ. Στο Σμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν Τποδομ�ν (ΚΩΔ. ΡΥ2.5) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ ορκισ �ατας�ευισ, λε�τουργίασ �α� χριςθσ φραγμάτων, 
γεφυρ�ν �α� λο�π�ν υποδομ�ν �α� ςυντον�ςμόσ των ενεργε��ν των υπθρες��ν 
�ατας�ευισ/λε�τουργίασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, �ςτε να ςυμμορφ�νοντα� με τ�σ δ�ατάξε�σ του 
Κανον�ςμο� Αςφαλείασ Φραγμάτων (ΦΕΚ Βϋ4420/2016) �α� των δ�ατάξεων που �ακορίηουν 
δ�αδ��αςίεσ ελζγχου/επ�κεωριςεων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων 

ΡΥ2.5.0.0-A1 Τιρθςθ μθτρ�ου Φραγμάτων 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.1 Δθμ�ουργία φα�ζλου φράγματοσ, ςε φυς��ι �α� θλε�τρον��ι μορφι.  
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--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.2 Συγ�ζντρωςθ ςτο�χείων από τα Τμιματα Δομ�ν Ρερ�βάλλοντοσ των 
Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� τθσ Ζδρασ. 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.3 Ε�ςαγωγι δεδομζνων ι μζρ�μνα γ�α �αταχ�ρθςθ των 
δεδομζνων/εγγράφων από τουσ υπαλλιλουσ των Τμθμάτων Δομ���ν Ζργων ςε θλε�τρον��ι 
βάςθ που τθρεί θ Ρερ�φζρε�α ι το αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΡΥ2.5.0.0-A2 Ραρα�ολο�κθςθ �ατας�ευισ φραγμάτων  

--ΡΥ2.5.0.0-Δ2.1 Μζρ�μνα γ�α τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ςτ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ των 
φραγμάτων  

--ΡΥ2.5.0.0-Δ2.2 Μζρ�μνα γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου Φραγμάτων 

ΡΥ2.5.0.0-A3 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ 1θσ πλιρωςθσ 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ3.1 Μζρ�μνα γ�α τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ςτ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ των 
φραγμάτων  

--ΡΥ2.5.0.0-Δ3.2 Μζρ�μνα γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου Φραγμάτων 

ΡΥ2.5.0.0-A4 Εποπτεία-Ζλεγχοσ φραγμάτων 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ4.1 Μζρ�μνα γ�α δ�ενζργε�α επ�κεωριςεων (μα�ρος�οπ���ν ελζγχων)  από τ�σ 
υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ4.2 Συνεργαςία με τ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ γ�α λιψθ προλθπτ���ν �α� 
δ�ορκωτ���ν μζτρων 

ΡΥ2.5.0.0-A5 Ε�προς�πθςθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτουσ ελζγχουσ που δ�ενεργο�ντα� από τθ 
Δ�ο��θτ��ι Αρχι Φραγμάτων (ΔΑΦ) 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.1 Ενθμζρωςθ εμπλε�ομζνων υπθρες��ν γ�α το δ�ενεργο�μενο ζλεγχο 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.2 Συνεργαςία με τθ ΔΑΦ �α� τθν υπθρεςία �ατας�ευισ/λε�τουργίασ 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.3 Λιψθ τθσ ζ�κεςθσ τθσ ΔΑΦ �α� ςυηιτθςθ με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ γ�α 
τυχόν απα�το�μενεσ ςυμμορφ�ςε�σ 

ΡΥ2.5.0.0-A6 Εποπτεία ε�τζλεςθσ προλθπτ���ν �α� δ�ορκωτ���ν μζτρων 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ6.1 Συνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ γ�α λιψθ 
προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. Τα δ�ορκωτ��ά μζτρα μπορεί να περ�λαμβάνουν: 

• Στο�χε��δθ ςυντιρθςθ που μπορεί να γίνε� με ίδ�α μζςα ι με εργολαβίεσ 

• Μελζτθ ς�οπ�μότθτασ προ�ε�μζνου να λθφκεί απόφαςθ υλοποίθςθσ τεχν��ο� ζργου 

• Μελζτθ �α� Κατας�ευι τεχν��ο� ζργου 

• Μζτρα που αφορο�ν τθ χριςθ (π.χ. μείωςθ τθσ επ�βάρυνςθσ του ζργου/μείωςθ τθσ 
ςτάκμθσ �.λπ.) 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ6.2 Ραρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Γεφυρ�ν 

ΡΥ2.5.0.0-A7 Τιρθςθ μθτρ�ου Γεφυρ�ν 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.1 Δθμ�ουργία φα�ζλου γεφυρ�ν, ςε φυς��ι �α� θλε�τρον��ι μορφι.  
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--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.2 Συγ�ζντρωςθ ςτο�χείων από τα Τμιματα Συγ�ο�νων�α��ν Ζργων των 
Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� τθσ Ζδρασ. 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.3 Ε�ςαγωγι δεδομζνων ι μζρ�μνα γ�α �αταχ�ρθςθ των 
δεδομζνων/εγγράφων από τουσ υπαλλιλουσ των Τμθμάτων Συγ�ο�νων�α��ν Ζργων ςε 
θλε�τρον��ι βάςθ που τθρεί θ Ρερ�φζρε�α ι το αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΡΥ2.5.0.0-A8 Ραρα�ολο�κθςθ �ατας�ευισ γεφυρ�ν  

--ΡΥ2.5.0.0-Δ8.1 Μζρ�μνα γ�α τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ςτ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ των 
γεφυρ�ν  

--ΡΥ2.5.0.0-Δ8.2 Μζρ�μνα γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου γεφυρ�ν 

ΡΥ2.5.0.0-A9 Εποπτεία-Ζλεγχοσ γεφυρ�ν 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ9.1 Μζρ�μνα γ�α δ�ενζργε�α επ�κεωριςεων (μα�ρος�οπ���ν ελζγχων)  από τ�σ 
υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ9.2 Συνεργαςία με τ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ γ�α λιψθ προλθπτ���ν �α� 
δ�ορκωτ���ν μζτρων 

ΡΥ2.5.0.0-A10 Ε�προς�πθςθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςτουσ ελζγχουσ που δ�ενεργο�ντα� από τθν 
αρμόδ�α Δ�ο��θτ��ι Αρχι 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.1 Ενθμζρωςθ εμπλε�ομζνων υπθρες��ν γ�α το δ�ενεργο�μενο ζλεγχο 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.2 Συνεργαςία με τθ Δ�ο��θτ��ι Αρχι �α� τθ υπθρεςία �ατας�ευισ/ 
λε�τουργίασ 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.3 Λιψθ τθσ ζ�κεςθσ τθσ Δ�ο��θτ��ισ Αρχισ �α� ςυηιτθςθ με τ�σ αρμόδ�εσ 
υπθρεςίεσ γ�α τυχόν απα�το�μενεσ ςυμμορφ�ςε�σ 

ΡΥ2.5.0.0-A11  Εποπτεία ε�τζλεςθσ προλθπτ���ν �α� δ�ορκωτ���ν μζτρων 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ11.1 Συνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ γ�α λιψθ 
προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. Τα δ�ορκωτ��ά μζτρα μπορεί να περ�λαμβάνουν: 

• Στο�χε��δθ ςυντιρθςθ που μπορεί να γίνε� με ίδ�α μζςα ι με εργολαβία 

• Μελζτθ ς�οπ�μότθτασ προ�ε�μζνου να λθφκεί απόφαςθ υλοποίθςθσ τεχν��ο� ζργου 

• Μελζτθ �α� Κατας�ευι τεχν��ο� ζργου 

• Μζτρα που αφορο�ν τθ χριςθ (π.χ. περ�ορ�ςμόσ �ίνθςθσ, αςτυνόμευςθ �.λπ.) 

--ΡΥ2.5.0.0-Δ11.2 Ραρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Λο�π�ν υποδομ�ν 

ΡΥ2.5.0.0-A12 Τιρθςθ μθτρ�ου λο�π�ν υποδομ�ν 

ΡΥ2.5.0.0-A13 Συνεργαςία με τ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ γ�α εποπτεία των 
υποδομ�ν �α� ενθμζρωςθ του μθτρ�ου 

ΡΥ2.5.0.0-A14 Συνεργαςία με τ�σ υπθρεςίεσ �ατας�ευισ/λε�τουργίασ γ�α λιψθ 
προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν ενεργε��ν 

ΡΥ2.5.0.0-A16 Ε�προς�πθςθ τθσ περ�φζρε�ασ ςε ελζγχουσ που δ�ενεργο�ντα� από 
υπθρεςίεσ του αρμόδ�εσ υπουργείου  
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Άξζξν 30 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο 

�ηε�ζύλ�εωλ Σερληθώλ Τπ�ξε�ηώλ Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΡΥ3) ζχουν τον 
εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Μελζτθ, ε�τζλεςθ, επίβλεψθ, παραλαβι �α� ςυντιρθςθ των πάςθσ 
φ�ςεωσ τεχν���ν ζργων που ε�τελο�ντα� ςτθν περ�οχι ευκ�νθσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ. 

Ο� Ρροϊςτάμενο� των Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
ας�ο�ν γ�α τα ζργα αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςισ τουσ, τ�σ αρμοδ�ότθτεσ «Ρροϊςταμζνθσ ι 
Εποπτε�ουςασ Αρχισ» που προβλζποντα� από τ�σ δ�ατάξε�σ γ�α τθν ε�τζλεςθ των Δθμοςίων 
Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφα�νομζνων Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, όπωσ �άκε 
φορά �ςχ�ε�, �α� ο� Ρροϊςτάμενο� των Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ας�ο�ν τ�σ αρμοδ�ότθτεσ «Δ�ευκ�νουςασ Υπθρεςίασ» ι 
«Επ�βλζπουςασ Υπθρεςίασ» που προβλζποντα� από τ�σ δ�ατάξε�σ γ�α τθν ε�τζλεςθ των 
Δθμοςίων Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφα�νομζνων Οργάνων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, 
όπωσ �άκε φορά �ςχ�ε�. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ςυγ�ροτο�ντα� από 
τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Τεχν���ν Υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
�ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Γραφείο Δ�ο��θτ��ισ �α� Σεχν��ισ Τποςτιρ�ξθσ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. 
ΡΥ3.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ �α� τεχν��ισ υποςτιρ�ξθσ γ�α τθν ε�ρυκμθ 
λε�τουργία τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Δ�ο��θτ��ι Υποςτιρ�ξθ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ3.0.1.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - επ���ρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ 
αλλθλογραφίασ, αρχε�οκζτθςθ, τιρθςθ του φυς��ο�/θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΡΥ3.0.1.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν  

ΡΥ3.0.1.0-A3 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΠΤ3.0.1 Γραφείο Δ�ο��θτ��ισ �α� Τεχν��ισ Υποςτιρ�ξθσ ΡΕ 

ΠΤ3.1 Τμιμα Δομ�ν Ρερ�βάλλοντοσ ΡΕ 

ΠΤ3.2 Τμιμα Συγ�ο�νων�α��ν Ζργων ΡΕ 

ΠΤ3.3 Τμιμα Λε�τουργίασ Επαρχ�α�ο� Δ��τ�ου �α� Μθχανολογ��ο� Εξοπλ�ςμο� 
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ΡΥ3.0.1.0-A4 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ των ςχετ���ν με τθ Δ�ε�κυνςθ Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων 

ΡΥ3.0.1.0-A5 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΡΥ3.0.1.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων του προςωπ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μεταβολζσ, 
παρουςία, άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων 
Τμθμάτων τθσ ο��είασ Δ�ε�κυνςθσ Δ�ο��θτ���ν �α� Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΡΥ3.0.1.0-A7 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α 
προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα 
Ρρομθκε��ν 

ΡΥ3.0.1.0-A8 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΡΥ3.0.1.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΡΥ3.0.1.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

Τεχν��ι Υποςτιρ�ξθ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ3.0.1.0-A11 Ενθμζρωςθ - τιρθςθ αρχείου γ�α το κεςμ��ό πλαίς�ο μελετ�ν �α� 
δθμοπρας��ν τεχν���ν ζργων 

ΡΥ3.0.1.0-A12 Σ�νταξθ Τεχν���ν Δελτίων Ζργων - Ρράξεων, Τεχν���ν Δελτίων Υποζργων, 
Δελτίων Ραρα�ολο�κθςθσ Ρράξεων, Δελτίων Διλωςθσ Δαπαν�ν �α� λο�π�ν εγγράφων που 
υποβάλλοντα� ςτουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ ζργων (Ε�δ��ζσ Υπθρεςίεσ Δ�αχείρ�ςθσ 
Συγχρθματοδοτο�μενων Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων, Εκν���ν �α� Ρερ�φερε�α��ν 
Ρρογραμμάτων �.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα Τμιματα τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΡΥ3.0.1.0-A13 Ανάρτθςθ αποφάςεων όλων των Τμθμάτων τθσ Δ�ε�κυνςθσ ςτο Ρρόγραμμα 
Δ�α�γε�α 

ΡΥ3.0.1.0-A14 Ανάρτθςθ ςτο�χείων ζργων ςτο Κεντρ��ό Θλε�τρον��ό Μθτρ�ο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) �α� επ��ο�νωνία με τον δ�αχε�ρ�ςτι του ςυςτιματοσ 

ΡΥ3.0.1.0-A15 Ανάρτθςθ δεδομζνων �α� αρχείων ςτο Εκν��ό Σ�ςτθμα Θλε�τρον���ν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) �α� επ��ο�νωνία με τον δ�αχε�ρ�ςτι του ςυςτιματοσ  

ΡΥ3.0.1.0-A16 Εγγραφι ςτα αντίςτο�χα Μθτρ�α, επ�χε�ριςεων που δεν είνα� 
εγγεγραμμζνεσ ςτα Μθτρ�α Εμπε�ρίασ Κατας�ευαςτ�ν (ΜΕΚ) - Εργολθπτ���ν 
Επ�χε�ριςεων (ΜΕΕΡ)  

ΡΥ3.0.1.0-A17 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ χ�λ�ομετρ���ν αποςτάςεων 

ΡΥ3.0.1.0-A18 Χοριγθςθ αδε��ν δ�ζλευςθσ οχθμάτων 

ΡΥ3.0.1.0-A19 Χοριγθςθ αδε��ν �α� π�να�ίδων �υ�λοφορίασ μθχανθμάτων ζργων 

ΡΥ3.0.1.0-A20 Ραραλαβι νζων π�να�ίδων �α� εντ�πων αδε��ν �υ�λοφορίασ μθχανθμάτων 
ζργων 

ΡΥ3.0.1.0-A21 Μεταβίβαςθ, α��νθτοποίθςθ, επανα�υ�λοφορία �α� δ�αγραφι μθχανθμάτων 
ζργου 

ΡΥ3.0.1.0-A22 Απογραφι �α� ταξ�νόμθςθ των μθχανθμάτων ζργων 



107 
 

ΡΥ3.0.1.0-A23 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �αταβολισ τελ�ν, μθ �ατοχισ τελ�ν �α� βεβα��ςεων 
ζργου ε�ς�αφισ μθχανθμάτων ζργων 

ΡΥ3.0.1.0-A24 Αποςτολι απογραφ���ν δελτίων ςτο Υπουργείο Υποδομ�ν �α� Μεταφορ�ν 
(ΥΥΜ)  

ΡΥ3.0.1.0-A25 Χοριγθςθ αδε��ν τομ�ν επαρχ�α�ο� οδ��ο� δ��τ�ου �α� ζλεγχοσ τθσ ορκισ 
�ατας�ευισ 

ΡΥ3.0.1.0-A26 Χοριγθςθ αδε��ν �υ�λοφορ�α�ισ ς�νδεςθσ επ�χε�ριςεων �α� λο�π�ν 
εγ�αταςτάςεων με το Επαρχ�α�ό Οδ��ό Δί�τυο 

ΡΥ3.0.1.0-A27 Μζρ�μνα γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων �α� τθν �αλι 
λε�τουργία του εξοπλ�ςμο� (ε�τόσ ΤΡΕ) των Υπθρες��ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΡΥ3.0.1.0-A28 Ρρογραμματ�ςμόσ εργας��ν ςυντιρθςθσ των εγ�αταςτάςεων. 

β. Στο Σμιμα Δομ�ν Περ�βάλλοντοσ (ΚΩΔ. ΡΥ3.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αχείρ�ςθ, μελζτθ �α� ε�τζλεςθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, ζργων 
περ�βάλλοντοσ �α� υδραυλ���ν ζργων, �ακ�σ �α� �ατας�ευι �α� ςυντιρθςθ �τ�ρ�α��ν �α� 
λο�π�ν αρχ�τε�τον���ν ζργων, που �ατά αρμοδ�ότθτα ανι�ουν ςτθν Ρερ�φζρε�α �α� 
ε�τελο�ντα� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ3.1.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α� μελζτθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ3.1.0.0-A2 Κατας�ευι εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ3.1.0.0-A3 Συντιρθςθ εγγε�οβελτ�ωτ���ν, αντ�πλθμμυρ���ν, �τ�ρ�α��ν, 
θλε�τρομθχανολογ���ν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων �.λπ., που �ατά αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτο Τμιμα 

ΡΥ3.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδ�αγραφ�ν �α� �ανον�ςμ�ν που 
αφορο�ν τα υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχν��ο� �α� Ρο�οτ��ο� Ελζγχου τθσ ζδρασ 

ΡΥ3.1.0.0-A5 Κατάρτ�ςθ προςχεδίων προγραμμάτων ε�τζλεςθσ ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ  

ΡΥ3.1.0.0-A6 Ορ�οκζτθςθ υδατορεμάτων αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΡΥ3.1.0.0-A7 Κακαρ�ςμόσ �α� αςτυνόμευςθ ρεμάτων �α� απαλλοτρ�ωμζνων χ�ρων παρά τα 
ρζματα αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ3.1.0.0-A8 Σ�νταξθ τευχ�ν δθμοπράτθςθσ τεχν���ν ζργων μελετ�ν �α� ςυναφ�ν 
υπθρες��ν αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΡΥ3.1.0.0-A9 Ζλεγχοσ αλλθλοεπ��άλυψθσ περ�οχ�ν λατομείων 

ΡΥ3.1.0.0-A10 Ραροχι ςτο�χείων �α� ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχν���ν ζργων που 
δ�ενεργο�ντα� από τρίτουσ.  
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Αρμοδ�ότθτεσ τμθμάτων ΡΕ �α� ζδρασ 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων 

ΡΥ3.1.0.0-11 Τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετο�μαςίασ/ �ατας�ευισ/ 
1θσ πλιρωςθσ/ λε�τουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ 

ΡΥ3.1.0.0-12 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου 

ΡΥ3.1.0.0-13 Δ�ενζργε�α προβλεπόμενων ελζγχων/επ�κεωριςεων 

ΡΥ3.1.0.0-14 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχων από τθν ΔΑΦ 

ΡΥ3.1.0.0-15 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α τθν υλοποίθςθ των προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ λο�π�ν Υποδομ�ν 

ΡΥ3.1.0.0-16 Τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετο�μαςίασ/ �ατας�ευισ/ 
λε�τουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ 

ΡΥ3.1.0.0-17 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου 

ΡΥ3.1.0.0-18 Δ�ενζργε�α προβλεπόμενων ελζγχων/επ�κεωριςεων 

ΡΥ3.1.0.0-19 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχων από υπθρεςία του αρμόδ�ου Υπουργείου  

ΡΥ3.1.0.0-20 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α τθν υλοποίθςθ των προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. 

γ. Στο Σμιμα υγ�ο�νων�α��ν Ζργων (ΚΩΔ. ΡΥ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ των ζργων οδοπο�ίασ �α� των λ�μεν���ν ζργων 
που ε�τελο�ντα� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ3.2.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α� μελζτθ ζργων του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου 

ΡΥ3.2.0.0-A2 Κατας�ευι ζργων του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου 

ΡΥ3.2.0.0-A3 Συντιρθςθ �α� ανα�αίν�ςθ-βελτίωςθ ζργων του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου 

ΡΥ3.2.0.0-A4 Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ λ�μεν���ν ζργων  

ΡΥ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδ�αγραφ�ν �α� �ανον�ςμ�ν που 
αφορο�ν τα υλ��ά �α� τουσ τρόπουσ �ατας�ευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχν��ο� �α� Ρο�οτ��ο� Ελζγχου τθσ ζδρασ 

ΡΥ3.2.0.0-A6 Κατάρτ�ςθ προςχεδίων προγραμμάτων ε�τζλεςθσ ζργων αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ 

ΡΥ3.2.0.0-A7 Ε�πόνθςθ �υ�λοφορ�α��ν μελετ�ν, �ακ�σ �α� ζλεγχοσ των μελετ�ν αυτ�ν 

ΡΥ3.2.0.0-A8 Εφαρμογι των μελετ�ν, ςυμπλιρωςθ �α� προςαρμογι μελετ�ν 
ςυγ�ο�νων�α��ν ζργων, �ακ�σ �α� �ατάρτ�ςθ ςυμπλθρωματ���ν μελετ�ν  
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ΡΥ3.2.0.0-A9 �ε�ρθςθ �α� ζγ�ρ�ςθ των μελετ�ν �δ�ωτ���ν λ�μεν���ν ζργων  

ΡΥ3.2.0.0-A10 Ραροχι γν�μθσ του Ρερ�φερε�α�ο� Συμβουλίου γ�α τθ χωροκζτθςθ 
Β�ομθχαν���ν �α� Επ�χε�ρθματ���ν Ρερ�οχ�ν (ΒΕΡΕ) 

ΡΥ3.2.0.0-A11 Ευκ�νθ τιρθςθσ �α� παρα�ολο�κθςθσ τθσ δ�αδ��αςίασ �ιρυξθσ 
αναγ�αςτ��ισ απαλλοτρίωςθσ γ�α ε�τζλεςθ δθμοςίων ζργων αρμοδ�ότθτασ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ 

ΡΥ3.2.0.0-A12 Σ�νταξθ τευχ�ν δθμοπράτθςθσ τεχν���ν ζργων, μελετ�ν �α� ςυναφ�ν 
υπθρες��ν αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ  

ΡΥ3.2.0.0-A13 Ραροχι ςτο�χείων �α� ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχν���ν ζργων που 
δ�ενεργο�ντα� από τρίτουσ. 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ Γεφυρ�ν 

ΡΥ3.2.0.0-A14 Τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετο�μαςίασ/ 
�ατας�ευισ/ λε�τουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ 

ΡΥ3.2.0.0-A15 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου 

ΡΥ3.2.0.0-A16 Δ�ενζργε�α προβλεπόμενων ελζγχων/επ�κεωριςεων 

ΡΥ3.2.0.0-A17 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχων από τθν αρμόδ�α Δ�ο��θτ��ι Αρχι 

ΡΥ3.2.0.0-A18 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α τθν υλοποίθςθ των προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. 

Τομζασ Δ�αχείρ�ςθσ λο�π�ν Υποδομ�ν 

ΡΥ3.2.0.0-19 Τιρθςθ φυς��ο� φα�ζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετο�μαςίασ/ �ατας�ευισ/ 
λε�τουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ 

ΡΥ3.2.0.0-20 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α ενθμζρωςθ του μθτρ�ου 

ΡΥ3.2.0.0-21 Δ�ενζργε�α προβλεπόμενων ελζγχων/επ�κεωριςεων 

ΡΥ3.2.0.0-22 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν �ατά τθ δ�ενζργε�α ελζγχων από υπθρεςία του αρμόδ�ου Υπουργείου  

ΡΥ3.2.0.0-23 Συνεργαςία με το Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Φραγμάτων, Γεφυρ�ν �α� λο�π�ν 
Υποδομ�ν γ�α τθν υλοποίθςθ των προλθπτ���ν/δ�ορκωτ���ν μζτρων. 

δ. Στο Σμιμα Λε�τουργίασ Επαρχ�α�ο� Δ��τ�ου �α� Μθχανολογ��ο� Εξοπλ�ςμο� (ΚΩΔ. 
ΡΥ3.3) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ 
λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μελζτθ �α� ε�τζλεςθ ενεργε��ν �α� δράςεων γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ 
απρός�οπτθσ �α� αςφαλο�σ λε�τουργίασ του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου, �ακ�σ �α� 
δ�αχείρ�ςθ �α� ςυντιρθςθ οχθμάτων �α� μθχανθμάτων ζργων που �ατ’ αρμοδ�ότθτα 
ανι�ουν ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα. 

Αρμοδ�ότθτεσ 
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ΡΥ3.3.0.0-A1 Συντιρθςθ ορ�ηόντ�ασ �α� �άκετθσ ςιμανςθσ Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου 
αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ με ίδ�α μζςα 

ΡΥ3.3.0.0-A2 Άς�θςθ αρμοδ�οτιτων επί κεμάτων οδ��ισ �υ�λοφορίασ, όπωσ ο� μετριςε�σ, 
θ ςιμανςθ του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου, �ακ�σ �α� θ ςθματοδότθςθ �α� ο φωτ�ςμόσ 
αυτο� 

ΡΥ3.3.0.0-A3 Τεχν��ι αςτυνόμευςθ του Επαρχ�α�ο� Οδ��ο� Δ��τ�ου, �ακ�σ �α� άμεςεσ 
παρεμβάςε�σ γ�α τθν απο�ατάςταςθ ηθμ��ν μ��ρισ ζ�ταςθσ 

ΡΥ3.3.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ �α� ςυντιρθςθ οχθμάτων �α� μθχανθμάτων ζργων που �ατ' 
αρμοδ�ότθτα ανι�ουν ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα  

ΡΥ3.3.0.0-A5 Συντιρθςθ, απο�ατάςταςθ ηθμ��ν �α� φ�λαξθ του πάςθσ φ�ςεωσ μθχαν��ο� 
�α� μθχανολογ��ο� εξοπλ�ςμο� 

ΡΥ3.3.0.0-A6 Ραραλαβι, αποκι�ευςθ �α� δ�αχείρ�ςθ των πάςθσ φ�ςεωσ εφοδίων �α� 
υλ���ν ςυντιρθςθσ - ςιμανςθσ 

ΡΥ3.3.0.0-A7 Μζρ�μνα προετο�μαςίασ γ�α τθν από�τθςθ ετο�μότθτασ αντ�μετ�π�ςθσ 
ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ (μεταφορά μθχανθμάτων �α� οχθμάτων ςτ�σ δ�άφορεσ κζςε�σ, μεταφορά 
αλατ�ο� �α� δ�αςπορά ςτ�σ δ�άφορεσ κζςε�σ, �ακαρ�ςμόσ �αναλ��ν �α� χε�μάρρων, �.ά.) 

ΡΥ3.3.0.0-A8 Υλοποίθςθ ζργων �α� ενεργε��ν αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ 
ανάγ�θσ �α� απο�ατάςταςθσ των �αταςτροφ�ν (χ�ονοπτ�ςε�σ, παγετοί, πλθμμ�ρεσ, 
�αταπτ�ςε�σ, ςε�ςμοί, �.ά.), ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΡΥ3.3.0.0-A9 Δ�αδ��αςία ανάκεςθσ, επίβλεψθσ, ελζγχου �α� παραλαβισ ζργων 
αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ ςε εξωτερ��ο�σ ςυνεργάτεσ 

ΡΥ3.3.0.0-A10 Δ�αδ��αςία ανάκεςθσ εργας��ν ςυντιρθςθσ, προμικε�ασ ανταλλα�τ���ν, 
αναλ�ς�μων υλ���ν �.ά. ςε εξωτερ��ο�σ ςυνεργάτεσ ι προμθκευτζσ 

ΡΥ3.3.0.0-A11Δ�αχείρ�ςθ αναλ�ς�μων υλ���ν �α� ανταλλα�τ���ν μθχανθμάτων, υλ���ν 
ςυντιρθςθσ �α� ςιμανςθσ οδ��ο� δ��τ�ου, υλ���ν αντ�μετ�π�ςθσ �αταςτάςεων ζ�τα�τθσ 
ανάγ�θσ 

ΡΥ3.3.0.0-A12 Δ�ε�περαίωςθ ςυναφ�ν εργας��ν μθχανθμάτων (τζλθ �υ�λοφορίασ, ΚΤΕΟ, 
Αςφαλίςε�σ) 

ΡΥ3.3.0.0-A13 Σ�νταξθ λογαρ�αςμ�ν ε��ακάρ�ςθσ τελ�ν χριςθσ μθχανθμάτων  

ΡΥ3.3.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου β�βλίων μθχανθμάτων. 

 

 

 

Άξζξν 31 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Διέγρν� �όκ���ο-Πεξη�εξεηαθό Παξα��ξ��ήξην 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Περ�φερε�α�ό Παρατθρθτιρ�ο (ΚΩΔ ΡΥ4), θ οποία 
λε�τουργεί ωσ Ρερ�φερε�α�ό Ραρατθρθτιρ�ο Δομθμζνου Ρερ�βάλλοντοσ, ζχε� τον εξισ 
επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 
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Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Ρροςταςία �α� αναβάκμ�ςθ του δομθμζνου περ�βάλλοντοσ με τθ 
δ�ενζργε�α ελζγχων, τθ λιψθ μζτρων �α� δράςεων επί κεμάτων που ςχετίηοντα� με τθν 
εξάλε�ψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, τθν πο�ότθτα �α� τθν α�ςκθτ��ι του δομθμζνου 
περ�βάλλοντοσ, τθν προςβας�μότθτα των �ο�νόχρθςτων χ�ρων �α� �ατας�ευ�ν, �ακ�σ �α� 
τθν υποςτιρ�ξθ �α� λε�τουργία Επ�τροπ�ν που ςχετίηοντα� με το δομθμζνο περ�βάλλον, ςε 
επίπεδο περ�φζρε�ασ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Θ Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ζχε� αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ας�ο�ντα� ςε επίπεδο ζδρασ με τθν 
υποςτιρ�ξθ του Γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων από τα 
υπαγόμενα ςε αυτιν Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α, ωσ εξισ: 

α. Στθ Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ:  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΡΥ4.0.0.0-A1 Δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν �α� αυτεπάγγελτων ελζγχων των πορ�ςμάτων 
των ελεγ�τ�ν δόμθςθσ, ωσ προσ τ�σ υπαγωγζσ αυκαίρετων �ατας�ευ�ν �α� αλλαγ�ν 
χριςθσ ςτ�σ δ�ατάξε�σ γ�α τθν αναςτολι επ�βολισ �υρ�ςεων  

ΡΥ4.0.0.0-A2 Συντον�ςμόσ των ςυναρμόδ�ων υπθρες��ν �ατά τθν εφαρμογι τθσ 
νομοκεςίασ που αφορά τθ χριςθ, τθν α�ςκθτ��ι �α� λε�τουργ��ι αναβάκμ�ςθ των 
�ο�νόχρθςτων χ�ρων �α� εν γζνε� των �ατας�ευ�ν  

ΡΥ4.0.0.0-A3 Ραροχι οδθγ��ν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α 
των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ωσ προσ τθν αντ�μετ�π�ςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.1 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθν �ατεδάφ�ςθ των τελεςίδ��α �ρ�κζντων 
αυκα�ρζτων 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.2 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθν τιρθςθ �α� δ�αχείρ�ςθ του μθτρ�ου 
πρωτο�όλλων �ατεδάφ�ςθσ αυκα�ρζτων �α� επ��ίνδυνων �ατας�ευ�ν 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.3 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθν τιρθςθ του μθτρ�ου, ςτο οποίο 
εγγράφοντα� ο� �δ�ωτ��ζσ επ�χε�ριςε�σ, που ζχουν τθ δυνατότθτα να ε�τελζςουν 
πρωτό�ολλα �ατεδάφ�ςθσ 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.4 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθ λιψθ μζτρων γ�α τθν ορκι δ�άκεςθ των 
ο��οδομ���ν αποβλιτων �α� τθν απο�ατάςταςθ του περ�βάλλοντοσ από περ�βαλλοντ��ι 
ηθμ�ά, ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθν��ό Οργαν�ςμό Ανα���λωςθσ (Ε.Ο.ΑΝ.) 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.5 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τα μζτρα πρόλθψθσ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ �α� 
τθν αξ�οποίθςθ των επ�χε�ρθς�α��ν δεδομζνων με ς�οπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων γ�α 
τθ βζλτ�ςτθ προςταςία του ο���ςτ��ο� περ�βάλλοντοσ 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.6 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθν ανάρτθςθ ςτο δ�αδί�τυο του χάρτθ 
�αταγραφισ αυκα�ρζτων τθσ χωρ��ισ του αρμοδ�ότθτασ  

ΠΤ4.0.1 Γραφείο Δ�ε�κυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ 

ΠΤ4.1 Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α ΡΕ 
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ΡΥ4.0.0.0-A4 Δ�ενζργε�α θλε�τρον��ισ �λιρωςθσ γ�α τον ορ�ςμό ελεγ�τ�ν δόμθςθσ, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκετα� ο ζλεγχοσ αυκαίρετων �ατας�ευ�ν �α� χριςεων 

ΡΥ4.0.0.0-A5 Ραροχι οδθγ��ν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α 
των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ωσ προσ τθν υλοποίθςθ του πολεοδομ��ο� ςχεδ�αςμο� 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ5.1 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τθν παρα�ολο�κθςθ τθσ «Θλε�τρον��ισ 
Ρολεοδομ��ισ Ταυτότθτασ Διμων»  

--ΡΥ4.0.0.0-Δ5.2 Ραροχι οδθγ��ν ωσ προσ τον ζλεγχο �α� τθν επίςπευςθ τθσ εξζλ�ξθσ του 
χωρ��ο� ςχεδ�αςμο� προσ τουσ Διμουσ  

ΡΥ4.0.0.0-A6 Ραροχι οδθγ��ν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α 
των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ωσ προσ τ�σ επ��ίνδυνεσ �ατας�ευζσ ωσ προσ τον ζλεγχο γ�α 
τθν εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ γ�α τ�σ επ��ίνδυνεσ �ατας�ευζσ 

ΡΥ4.0.0.0-A7 Μζρ�μνα γ�α τθ λε�τουργία των τρ�μελ�ν επ�τροπ�ν επ��ίνδυνων 
ετο�μόρροπων �ατας�ευ�ν του άρκρου 428 του π.δ. 14/27.7.1999, τθσ τρ�μελο�σ 
επ�τροπισ εξζταςθσ ενςτάςεων �ατά ανακεωρθτ���ν ε�κζςεων επ��ίνδυνων ο��οδομ�ν 
του άρκρου 426 του ίδ�ου δ�ατάγματοσ  

ΡΥ4.0.0.0-A8 Συγ�ρότθςθ του Συμβουλίου Ραρα�ολο�κθςθσ του Δομθμζνου 
Ρερ�βάλλοντοσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, το οποίο είνα� αρμόδ�ο γ�α τθ μελζτθ 
�α� αξ�οποίθςθ δεδομζνων �α� ςτο�χείων που αφορο�ν το Δομθμζνο Ρερ�βάλλον �α� τθν 
υποβολι προτάςεων προσ το ο��είο Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο  

ΡΥ4.0.0.0-A9 Συγ�ρότθςθ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Επ�τροπισ Ρροςβας�μότθτασ, θ οποία είνα� 
αρμόδ�α να γνωμοδοτεί �ςτερα από αίτθμα πολίτθ επί ε�δ���ν κεμάτων προςβας�μότθτασ 
των εμποδ�ηομζνων ατόμων �α� επί κεμάτων ςχετ���ν με τθν εφαρμογι των δ�ατάξεων γ�α 
τθν προςβας�μότθτα του Νζου Ο��οδομ��ο� Κανον�ςμο� �α� του Κτ�ρ�οδομ��ο� 
Κανον�ςμο� 

ΡΥ4.0.0.0-A10 Σ�νταξθ τθσ ετις�ασ ζ�κεςθσ γ�α τα κζματα αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, 
ςτθν οποία περ�λαμβάνοντα� �α� ο� προτάςε�σ του ο��είου Συμβουλίου Ραρα�ολο�κθςθσ, 
�α� υποβολι τθσ ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ελζγχου Δομθμζνου Ρερ�βάλλοντοσ �α� Εφαρμογισ 
Σχεδ�αςμο� - Ραρατθρθτιρ�ο του αρμόδ�ου Υπουργείου  

ΡΥ4.0.0.0-A11 Μζρ�μνα γ�α τθ γραμματε�α�ι υποςτιρ�ξθ �α� παροχι �τ�ρ�α��ν υποδομ�ν 
ςτα Ρερ�φερε�α�ά Συμβο�λ�α Αρχ�τε�τον��ισ (ΡΕ.Σ.Α.), ςτα Ρερ�φερε�α�ά Συμβο�λ�α 
Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� Αμφ�ςβθτιςεων (ΡΕ.ΣΥ.ΡΟ.�.Α.) �α� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι 
Επ�τροπι Ρροςβας�μότθτασ  

ΡΥ4.0.0.0-A12 Μζρ�μνα γ�α τθν ενθμζρωςθ των θλε�τρον���ν μθτρ�ων 

--ΡΥ4.0.0.0-Δ12.1 Μζρ�μνα γ�α τθν ενθμζρωςθ του Θλε�τρον��ο� Μθτρ�ου Ταυτότθτασ 
Κτ�ρίου  

--ΡΥ4.0.0.0-Δ12.2 Μζρ�μνα γ�α τθν ενθμζρωςθ του Μθτρ�ου τθσ θλε�τρον��ισ πλατφόρμασ 
αυκα�ρζτων  

ΡΥ4.0.0.0-A13 Ζ�δοςθ αποφάςεων επί των γνωμοδοτιςεων τθσ τρ�μελο�σ επ�τροπισ 
εξζταςθσ ενςτάςεων �ατά ανακεωρθτ���ν ε�κζςεων επ��ίνδυνων ο��οδομ�ν του άρκρου 
426 του π.δ. 14/27.7.1999. 

β. Στα Σμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Σοπ��ά Παρατθρθτιρ�α των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
(ΚΩΔ. ΡΥ4.1), τα οποία λε�τουργο�ν ωσ Τοπ��ά Ραρατθρθτιρ�α Δομθμζνου Ρερ�βάλλοντοσ, 
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ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Εξάλε�ψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, ζλεγχοσ τθσ πο�ότθτασ �α� 
αναβάκμ�ςθ τθσ α�ςκθτ��ισ του δομθμζνου περ�βάλλοντοσ, δ�αςφάλ�ςθ τθσ 
προςβας�μότθτασ των �ο�νόχρθςτων χ�ρων �α� �ατας�ευ�ν, με τθ δ�ενζργε�α ελζγχων, τθ 
λιψθ των απαραίτθτων μζτρων �α� δράςεων, �ακ�σ �α� τθν υποςτιρ�ξθ �α� λε�τουργία 
Επ�τροπ�ν που ςχετίηοντα� με το δομθμζνο περ�βάλλον, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ αντ�μετ�π�ςθσ �α� πρόλθψθσ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ 

ΡΥ4.1.0.0-A1 Εντοπ�ςμόσ, ζλεγχοσ �α� �αταγραφι αυκα�ρζτων  

ΡΥ4.1.0.0-A2 Ενθμζρωςθ του μθτρ�ου τθσ θλε�τρον��ισ πλατφόρμασ αυκα�ρζτων με το 
ς�νολο των δεδομζνων ςε ςχζςθ με τ�σ δ�αδ��αςίεσ �αταγραφισ, �αταγγελίασ, εντοπ�ςμο�, 
ελζγχου (ςυμπερ�λαμβανομζνων των ε�κζςεων των ελεγ�τ�ν δόμθςθσ) ενδ��οφανο�σ 
προςφυγισ, επ�βολισ �υρ�ςεων �α� �ατεδάφ�ςθσ των αυκα�ρζτων �ατας�ευ�ν �α� 
αλλαγ�ν χριςθσ 

ΡΥ4.1.0.0-A3 Επ�βολι �υρ�ςεων αυκαίρετων �ατας�ευ�ν 

ΡΥ4.1.0.0-A4 Ενθμζρωςθ του Θλε�τρον��ο� Μθτρ�ου Ταυτότθτασ Κτ�ρίου ςε ηθτιματα 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΡΥ4.1.0.0-A5 Αξ�οποίθςθ �άκε τεχνογνωςίασ ςχετ��ά με γεωχωρ��ά δεδομζνα, όπωσ 
αεροφωτογραφίεσ, ς�νδεςθ με υπόβακρα από τθν «Εκν��ό Κτθματολόγ�ο �α� 
Κτθματογράφθςθ Χαρτ�ν Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) ςυςχζτ�ςθ με δας��ο�σ χάρτεσ, δ�αγράμματα 
εγ�ε�ρ�μζνων ορ�ογραμμ�ν �ακορ�ςμο� α�γ�αλο� �α� παραλίασ δορυφορ��ζσ λιψε�σ γ�α 
τον εντοπ�ςμό των αυκα�ρζτων 

ΡΥ4.1.0.0-A6 Καταγραφι ανά διμο �άκε εντοπ�ςμζνθσ αυκαίρετθσ �ατας�ευισ 

ΡΥ4.1.0.0-A7 Δ�ενζργε�α δε�γματολθπτ���ν ελζγχων δ�ο (2) φορζσ ετθςίωσ �α� ςε ποςοςτό 
10%, επί των πορ�ςμάτων των ελεγ�τ�ν δόμθςθσ  

ΡΥ4.1.0.0-A8 Ζλεγχοσ ε�τζλεςθσ των �ακθ�όντων των ελεγ�τ�ν δόμθςθσ, μζςω 
δε�γματολθπτ���ν ελζγχων, αυτεπαγγζλτωσ ι �ςτερα από �αταγγελία, �α� ζλεγχοσ του 
περ�εχομζνου τθσ ζ�κεςθσ αυτοψίασ 

ΡΥ4.1.0.0-A9 Ε�ςιγθςθ προσ τθν Επ�τροπι Εξζταςθσ Ρροςφυγ�ν Αυκα�ρζτων του άρκρου 
17, ςε περίπτωςθ προςφυγισ �ατά του πορίςματοσ του ελεγ�τι δόμθςθσ, γ�α �ατας�ευζσ 
γ�α τ�σ οποίεσ παρανόμωσ ζχουν υποβλθκεί δθλ�ςε�σ υπαγωγισ ςτο ν. 4014/2011 ι ςτο ν. 
4178/2013 

Τομζασ α�ςκθτ��ισ αναβάκμ�ςθσ των �ατας�ευ�ν  

ΡΥ4.1.0.0-A10 Δ�άςωςθ �α� απο�ατάςταςθ των δ�ατθρθτζων �τ�ρίων 

ΡΥ4.1.0.0-A11 Συντον�ςμόσ των ςυναρμόδ�ων υπθρες��ν γ�α τθν α�ςκθτ��ι αναβάκμ�ςθ 
των �ο�νόχρθςτων χ�ρων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

Τομζασ επ��ίνδυνων �ατας�ευ�ν 
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ΡΥ4.1.0.0-A12 Δ�ενζργε�α αυτοψίασ �α� τθ ς�νταξθ ζ�κεςθσ ςχετ��ά με τον υφ�ςτάμενο 
�ίνδυνο �ατας�ευ�ν  

ΡΥ4.1.0.0-A13 Εξζταςθ ενςτάςεων �ατά ε�κζςεων επ��ίνδυνων �ατας�ευ�ν �α� τιρθςθ τθσ 
δ�αδ��αςίασ ανακε�ρθςθσ των ε�κζςεων 

ΡΥ4.1.0.0-A14 Ζ�δοςθ απόφαςθσ περί επ�βολισ μζτρων αναγ�αςτ��ισ ε��ζνωςθσ, 
αχρθςτίασ ι �α� �ατεδάφ�ςθσ επ��ίνδυνων �ατας�ευ�ν, εφόςον δεν πραγματοπο�ο�ντα� 
εμπρόκεςμα τα υποδε��νυόμενα από τθν ζ�κεςθ μζτρα 

ΡΥ4.1.0.0-A15 Δ�αβίβαςθ τθσ τελ��ισ ζ�κεςθσ επ��ίνδυνθσ �ατας�ευισ ςτον αρμόδ�ο 
Ε�ςαγγελζα, προ�ε�μζνου να ας�θκεί πο�ν��ι δίωξθ ςτον �δ�ο�τιτθ τθσ �ατας�ευισ εφόςον 
ο τελευταίοσ δεν ςυμμορφ�νετα� με το περ�εχόμενο τθσ ζ�κεςθσ αυτισ 

ΡΥ4.1.0.0-A16 Δ�αβίβαςθ αμελλθτί προσ τθν τρ�μελι επ�τροπι του π.δ. 13/22.4.1929 (Αϋ 
153) του α�τιματοσ γ�α δ�ενζργε�α αυτοψίασ ςτθ φερόμενθ ωσ επ���νδ�νωσ ετο�μόρροπθ 
�ατας�ευι 

ΡΥ4.1.0.0-A17 Δ�αβίβαςθ τθσ ζ�κεςθσ επ���νδ�νωσ ετο�μόρροπθσ �ατας�ευισ ςτο 
Συμβο�λ�ο Αρχ�τε�τον��ισ (Σ.Α.) εφόςον θ �ατας�ευι είνα� προ�φ�ςτάμενθ του ζτουσ 1955  

ΡΥ4.1.0.0-A18 Μζρ�μνα γ�α τθν άμεςθ �ατεδάφ�ςθ τθσ επ���νδ�νωσ ετο�μόρροπθσ 
�ατας�ευισ, με λιψθ των απα�το�μενων μζτρων αςφαλείασ. 

Λο�πά ηθτιματα 

ΡΥ4.1.0.0-A19 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ «Θλε�τρον��ισ Ρολεοδομ��ισ Ταυτότθτασ» των ο��είων 
διμων �α� επίςπευςθ τθσ εξζλ�ξθσ του πολεοδομ��ο� ςχεδ�αςμο� 

ΡΥ4.1.0.0-A20 Μζρ�μνα γ�α τθν άμεςθ �ατεδάφ�ςθ τθσ επ���νδ�νωσ ετο�μόρροπθσ 
�ατας�ευισ, με λιψθ των απα�το�μενων μζτρων αςφαλείασ. 

ΡΥ4.1.0.0-A21 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ «Θλε�τρον��ισ Ρολεοδομ��ισ Ταυτότθτασ» των ο��είων 
διμων �α� επίςπευςθ τθσ εξζλ�ξθσ του πολεοδομ��ο� ςχεδ�αςμο� 

ΡΥ4.1.0.0-A22 Ζλεγχοσ των �ατας�ευ�ν �α� των �ο�νόχρθςτων χ�ρων ωσ προσ τθν τιρθςθ 
τθσ νομοκεςίασ γ�α κζματα προςβας�μότθτασ �α� ελε�κερθσ �υ�λοφορίασ πεη�ν, ΑμεΑ �α� 
εμποδ�ηόμενων ατόμων  

ΡΥ4.1.0.0-A23 Μζρ�μνα γ�α τθ λε�τουργία τθσ Επ�τροπισ Εξζταςθσ Ρροςφυγ�ν Αυκα�ρζτων 

ΡΥ4.1.0.0-A24 Μζρ�μνα γ�α τθ γραμματε�α�ι υποςτιρ�ξθ �α� τθν παροχι �τ�ρ�α��ν 
υποδομ�ν γ�α τθ λε�τουργία του ο��είου Συμβουλίου Αρχ�τε�τον��ισ (Σ.Α.) �α� του ο��είου 
Συμβουλίου Ρολεοδομ���ν �εμάτων �α� Αμφ�ςβθτιςεων (ΣΥ.ΡΟ.�.Α.) 

ΡΥ4.1.0.0-A25 Σ�νταξθ, ανά τρίμθνο, ζ�κεςθσ γ�α τθν πορεία προόδου των κεμάτων 
αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ, τθν οποία υποβάλλουν ςτο Ρερ�φερε�α�ό Ραρατθρθτιρ�ο �α� 
τθ γνωςτοπο�ο�ν ςτο Συμβο�λ�ο Ραρα�ολο�κθςθσ Δομθμζνου Ρερ�βάλλοντοσ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ. 

 

Άξζξν 32 
Γεληθή �ηεύζ�λ�� Δπηρεηξ�κα�ηθό���αο θαη Με�α�νξώλ 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ �α� Μεταφορ�ν (ΚΩΔ. ΕΜ) ζχε� τον εξισ 
ςτρατθγ��ό ς�οπό: 



115 
 

τρατθγ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ εφαρμογισ πολ�τ���ν �α� δράςεων που ςυμβάλλουν 
ςτθν υποςτιρ�ξθ του επ�χε�ρθματ��ο� περ�βάλλοντοσ, των επαγγελματ��ν �α� πολ�τ�ν τθσ 
περ�φζρε�ασ ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ τθσ β�ομθχανίασ �α� του εμπορίου, ορκισ δ�αχείρ�ςθσ 
�α� αξ�οποίθςθσ του ορυ�το� πλο�του �α� των ιπ�ων μορφ�ν ενζργε�ασ, ανάπτυξθσ του 
τουρ�ςμο�, με αξ�οποίθςθ του πολ�τ�ςτ��ο� αποκζματοσ, �ακ�σ �α� ςτον τομζα μεταφορ�ν 
�α� επ��ο�νων��ν. 

2. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ ςυνεργάηετα� με τθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςτο 
ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων ςτο 
πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ. 

3. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ �α� Μεταφορ�ν ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 
Άξζξν 33 

�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο �νπόο - Αξκνδηό���εο  
�ηεύζ�λ��ο Βηνκ�ραλίαο, Δκπνξίν� θαη Σν�ξη�κνύ 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� (ΚΩΔ.ΕΜ1) ζχε� τον εξισ 
επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ λε�τουργίασ ενόσ β��ς�μου, ανταγων�ςτ��ο� �α� 
αςφαλο�σ επ�χε�ρθματ��ο� περ�βάλλοντοσ ςτθν περ�φζρε�α, μζςα από τθ ςυντον�ςμζνθ 
δ�ενζργε�α όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν κεμάτων �α� ελζγχων που αφορο�ν τθ 
β�ομθχαν��ι πολ�τ��ι, τθν ενζργε�α �α� τουσ φυς��ο�σ πόρουσ, το εμπόρ�ο, τθ δ�ας�νδεςθ 
των τομζων τουρ�ςμο�-πολ�τ�ςμο� ςτθν περ�οχι ευκ�νθσ τθσ. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� τθσ ζδρασ είνα� αρμόδ�α γ�α τθν 
υποςτιρ�ξθ �α� το ςυντον�ςμό των αντίςτο�χων υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, 
�ακ�σ �α� γ�α τον ζλεγχο �α� τθν παρα�ολο�κθςθ όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν 
κεμάτων που αφορο�ν τθ β�ομθχαν��ι πολ�τ��ι, τθν ενζργε�α �α� τουσ φυς��ο�σ πόρουσ, 
το εμπόρ�ο, τθ δ�ας�νδεςθ των τομζων τουρ�ςμο�-πολ�τ�ςμο�, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� 
ομο�ογενι εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν ορκι 
υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων των αρμόδ�ων Υπουργείων. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ 
μονάδεσ: 

ΕΜ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ �α� Μεταφορ�ν 

ΕΜ1 Δ�ε�κυνςθ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο�, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν 
Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΕΜ2 Δ�ευκ�νςε�σ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� ΡΕ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα 
ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΕΜ3 Δ�ευκ�νςε�σ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν ΡΕ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν 
αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΕΜ1.1 Τμιμα Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ �α� Επαγγελματ���ν Αδε��ν 

ΕΜ1.2 Τμιμα Εμπορίου 

ΕΜ1.3 Τμιμα Τουρ�ςμο� �α� Ρολ�τ�ςμο� 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� �ατανζμοντα� 
ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ �α� Επαγγελματ���ν Αδε��ν (ΚΩΔ. ΕΜ1.1) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ �α� ςυντον�ςμόσ των περ�φερε�α��ν υπθρες��ν, �ακ�σ 
�α� ζλεγχοσ �α� παρα�ολο�κθςθ όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν κεμάτων που αφορο�ν 
τθ β�ομθχαν��ι πολ�τ��ι, τθν ενζργε�α, τουσ φυς��ο�σ πόρουσ �α� τα τεχν��ά επαγγζλματα, 
με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν 
ορκι υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων των αρμόδ�ων Υπουργείων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ1.1.0.0-A1 Συντον�ςμόσ των Τμθμάτων Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ �α� Φυς���ν Ρόρων των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, με ς�οπό τθν ομο�ογενι εφαρμογι των δ�αδ��ας��ν  

ΕΜ1.1.0.0-A2 Υποβολι προτάςεων ςτ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετ��ά με τθ 
βελτίωςθ των δ�αδ��ας��ν αδε�οδότθςθσ των μεταπο�θτ���ν επ�χε�ριςεων 

ΕΜ1.1.0.0-A3 Υποβολι ερωτθμάτων ςτ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετ��ά με 
κζματα Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ, Φυς���ν Ρόρων, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα Τμιματα 
των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων  

ΕΜ1.1.0.0-A4 Συλλογι, �ωδ��οποίθςθ �α� επεξεργαςία ςτο�χείων που αφορο�ν τθ 
Β�ομθχανία, τθν Ενζργε�α, τουσ Φυς��ο�σ Ρόρουσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα 
Τμιματα των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, �α� λε�τουργία βάςεων δεδομζνων ςε επίπεδο 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΕΜ1.1.0.0-A5 Συγ�ζντρωςθ δεδομζνων ςχετ���ν με τθν επενδυτ��ι δραςτθρ�ότθτα �α� τ�σ 
δ�αμορφο�μενεσ τάςε�σ ςτ�σ μεταπο�θτ��ζσ �α� λο�πζσ δραςτθρ�ότθτεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� 
ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων Ραρατθρθτθρίων τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� 

ΕΜ1.1.0.0-A6 Ενθμζρωςθ των επενδυτ�ν γ�α κζματα που αφορο�ν τθν αδε�οδότθςθ �α� 
λε�τουργία των μεταπο�θτ���ν επ�χε�ριςεων �α� των επ�χε�ριςεων παροχισ υπθρες��ν, 
�ακ�σ �α� τα δ��α�ολογθτ��ά �α� τ�σ δ�αδ��αςίεσ, προ�ε�μζνου να χορθγθκο�ν ο� 
απα�το�μενεσ άδε�εσ �α� ο� επί μζρουσ εγ�ρίςε�σ 

ΕΜ1.1.0.0-A7 Συντον�ςμόσ των Τμθμάτων Επαγγελματ���ν Αδε��ν των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων, με ς�οπό τθν ομο�ογενι εφαρμογι των δ�αδ��ας��ν  

ΕΜ1.1.0.0-A8 Υποβολι προτάςεων ςτ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετ��ά με 
βελτ��ςε�σ ςτο νομοκετ��ό πλαίς�ο που δ�ζπε� τα τεχν��ά επαγγζλματα 

ΕΜ1.1.0.0-A9 Υποβολι ερωτθμάτων ςτ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετ��ά με 
κζματα Επαγγελματ���ν Αδε��ν, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα Τμιματα των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων  

ΕΜ1.1.0.0-A10 Συλλογι, �ωδ��οποίθςθ �α� επεξεργαςία ςτο�χείων που αφορο�ν τ�σ 
Επαγγελματ��ζσ Άδε�εσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτο�χα Τμιματα των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων, �α� λε�τουργία βάςεων δεδομζνων ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ. 
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β. Στο Σμιμα Εμπορίου (ΚΩΔ.ΕΜ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ �α� ςυντον�ςμόσ των περ�φερε�α��ν υπθρες��ν, �ακ�σ 
�α� ζλεγχοσ �α� παρα�ολο�κθςθ όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν κεμάτων που αφορο�ν 
το εμπόρ�ο, περ�λαμβανομζνου του υπαίκρ�ου εμπορίου, �α� τ�σ Αν�νυμεσ Ετα�ρείεσ που 
δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθν περ�φζρε�α, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ 
νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν ορκι υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων των 
αρμόδ�ων Υπουργείων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ1.2.0.0-A1 Συντον�ςμόσ των Τμθμάτων Εμπορίου των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, με 
ς�οπό τθν ομο�ογενι εφαρμογι των δ�αδ��ας��ν 

ΕΜ1.2.0.0-A2 Συνε�ςφορά ςτθ δ�αμόρφωςθ �α� εξζλ�ξθ του νομοκετ��ο� πλα�ςίου με 
προτάςε�σ �α� απαντιςε�σ ςε ερωτιματα των υπθρες��ν του Υπουργείου 

ΕΜ1.2.0.0-A3Ρρογραμματ�ςμόσ των πάςθσ φ�ςεωσ τα�τ���ν �α� ζ�τα�των ελζγχων που 
δ�ενεργο�ντα� από τα Τμιματα Εμπορίου των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� προβλζποντα� 
από τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ1.2.0.0-A4 Συγ�ρότθςθ �α� ςυντον�ςμόσ των Κλ�μα�ίων Ελζγχου Λαϊ��ν Αγορ�ν �α� 
Υπαίκρ�ου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ 

ΕΜ1.2.0.0-A5 Υλοποίθςθ δ�αδ��ας��ν γ�α κζματα που αφορο�ν ςτο υπαίκρ�ο εμπόρ�ο �α� 
χριηουν χε�ρ�ςμό ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ. 

γ. Το Σμιμα Σουρ�ςμο� �α� Πολ�τ�ςμο� (ΚΩΔ. ΕΜ1.3) ζχε� τον εξισ λε�τουργ��ό ς�οπό: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ �α� εφαρμογι τθσ τουρ�ςτ��ισ πολ�τ��ισ τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, με αξ�οποίθςθ του πολ�τ�ςτ��ο� αποκζματοσ. 

Θ Ρερ�φζρε�α αποτελεί το κεςμ��ό δ�αχε�ρ�ςτι του τουρ�ςτ��ο� προορ�ςμο� “Δυτ��ι 
Μα�εδονία” �α� ας�εί το ρόλο αυτό μζςω του Τμιματοσ Τουρ�ςμο� �α� Ρολ�τ�ςμο� τθσ 
ζδρασ, ςτο οποίο ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ: 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Τουρ�ςμο� 

ΕΜ1.3.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ του Στρατθγ��ο� Σχεδίου 
Τουρ�ςτ��ισ Ανάπτυξθσ τθσ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, ωσ κεςμ��όσ δ�αχε�ρ�ςτισ του τουρ�ςτ��ο� 
προορ�ςμο�, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� 

ΕΜ1.3.0.0-A2 Κατάρτ�ςθ, τροποποίθςθ �α� εφαρμογι προγραμμάτων γ�α τον τουρ�ςτ��ό 
ςχεδ�αςμό, �ακ�σ �α� γ�α τθν τουρ�ςτ��ι ανάπτυξθ �α� προβολι τθσ περ�φζρε�ασ, ςε 
ςυνεργαςία με τον Ελλθν��ό Οργαν�ςμό Τουρ�ςμο� (Ε.Ο.Τ.) �α� τουσ Διμουσ τθσ 
περ�φζρε�ασ 

ΕΜ1.3.0.0-A3 Κατάρτ�ςθ �ο�ν�ν δ�απερ�φερε�α��ν δράςεων τουρ�ςτ��ισ προβολισ �α� 
υποβολι τουσ προσ ζγ�ρ�ςθ ςτον Ε.Ο.Τ. 

ΕΜ1.3.0.0-A4 Επ�μζλε�α παραγωγισ, αναπαραγωγισ, δ�α�ίνθςθσ �α� δ�άκεςθσ ζντυπου �α� 
οπτ��οα�ουςτ��ο� υλ��ο� τουρ�ςτ��ισ προβολισ �α� υποβολι τουσ προσ ζγ�ρ�ςθ ςτον 
Ε.Ο.Τ. 



118 
 

ΕΜ1.3.0.0-A5 Συλλογι �α� επεξεργαςία ςτο�χείων γ�α τθ μελζτθ των δ�εκν�ν / εκν���ν 
τάςεων τθσ τουρ�ςτ��ισ αγοράσ �α� ςυςτθματ��ι τιρθςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� �ακ�σ �α� ςυγ�ζντρωςθ �α� επεξεργαςία των 
ςτο�χείων τθσ τουρ�ςτ��ισ δραςτθρ�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με τθ ςυνεργαςία των 
αντίςτο�χων Τμθμάτων των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΕΜ1.3.0.0-A6 Μζρ�μνα γ�α τθν ανάπτυξθ ε�δ���ν μορφ�ν τουρ�ςμο� �α� τθσ γαςτρονομίασ 
ςε περ�οχζσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ που δ�ακζτουν τουσ αναγ�αίουσ τουρ�ςτ��ο�σ πόρουσ 
(φυς��ο�σ, �ςτορ��ο�σ, πολ�τ�ςτ��ο�σ, ακλθτ��ο�σ �.ά.), ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�, τ�σ υπθρεςίεσ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� λο�πο�σ 
εμπλε�όμενουσ φορείσ 

ΕΜ1.3.0.0-A7 Ε�προς�πθςθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� ςυμμετοχι ςε τουρ�ςτ��ζσ ε�κζςε�σ �α� 
ςυνζδρ�α τουρ�ςτ��ο� ι αναπτυξ�α�ο� περ�εχομζνου ςτθν Ελλάδα �α� ςτο εξωτερ��ό, ςε 
ςυνεργαςία �α� με τρίτουσ φορείσ 

ΕΜ1.3.0.0-A8 Αξ�οποίθςθ με �άκε πρόςφορο τρόπο όλων των μζςων θλε�τρον��ισ 
προβολισ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με τθν τεχν��ι υποςτιρ�ξθ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δ�αφάνε�ασ �α� 
Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΕΜ1.3.0.0-A9 Ε�πόνθςθ ι ανάκεςθ ερευν�ν / μελετ�ν γ�α τθν τουρ�ςτ��ι ανάπτυξθ �α� 
προβολι τθσ Ρερ�φζρε�ασ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ �α� ανάλθψθ δράςεων γ�α τθ δ�αμόρφωςθ 
τουρ�ςτ��ισ ςυνείδθςθσ ςτον πλθκυςμό τθσ περ�οχισ 

ΕΜ1.3.0.0-Α10 Συγ�ρότθςθ Συμβουλίου Τουρ�ςμο� (ςυνεργαςία με ΟΤΑ αϋ βακμο�)  

ΕΜ1.3.0.0-A11 Ραροχι γνωμοδότθςθσ γ�α χαρα�τθρ�ςμό �α� ορ�οκζτθςθ Ρερ�οχ�ν 
Ολο�λθρωμζνθσ Τουρ�ςτ��ισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Ο.Τ.Α.), ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ1.3.0.0-A12 Μζρ�μνα γ�α τθν �ατάρτ�ςθ, ςτο πλαίς�ο των αναπτυξ�α��ν προγραμμάτων, 
ςχεδίου ανάπτυξθσ υποδομ�ν γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ των ςυνεπε��ν τθσ �λ�ματ��ισ αλλαγισ 
ςτον τουρ�ςμό, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδ�α Ραρατθρθτιρ�α τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� 
Σχεδ�αςμο� 

ΕΜ1.3.0.0-A13 Ανάπτυξθ ςχζςεων τθσ Ρερ�φζρε�ασ με τ�σ δευτεροβάκμ�εσ �α� τρ�τοβάκμ�εσ 
οργαν�ςε�σ αποδιμων, που ε�προςωπο�ν πανελλαδ��ά ι δ�εκν�σ όλουσ τουσ απόδθμουσ 
γ�α τθν προ�κθςθ του τουρ�ςτ��ο� προορ�ςμο� 

Τομζασ Ρολ�τ�ςμο� 

ΕΜ1.3.0.0-A14 Συντον�ςμόσ των δράςεων των πολ�τ�ςτ���ν φορζων τθσ περ�φζρε�ασ γ�α 
τθν προαγωγι �α� ανάπτυξθ του πολ�τ�ςμο�, με τθν παροχι πολ�τ�ςτ���ν υπθρες��ν, τθν 
υλοποίθςθ πολ�τ�ςτ���ν προγραμμάτων �α� ε�δθλ�ςεων που αφορο�ν περ�ςςότερεσ από 
μ�α Ρερ�φερε�α�ζσ Ενότθτεσ, τθ δ�ατιρθςθ �α� προβολι τθσ πολ�τ�ςτ��ισ �λθρονομ�άσ 

ΕΜ1.3.0.0-A15 Υλοποίθςθ προγραμμάτων �α� δράςεων πολ�τ�ςτ��ισ ανάπτυξθσ, ςε 
ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρολ�τ�ςμο� �α� φορείσ ςε περ�φερε�α�ό, εκν��ό �α� δ�εκνζσ 
επίπεδο 

ΕΜ1.3.0.0-A16 Σ�ςταςθ Επ�τροπισ �ρίςθσ ε��αςτ���ν ζργων ςτθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ1.3.0.0-A17 �ζςπ�ςθ βραβείων χορθγ��ν �α� άλλων μζςων, από ςυλλόγουσ �α� φορείσ 
που επ�δ���ουν αντίςτο�χουσ ς�οπο�σ, γ�α τθν ανάπτυξθ των γραμμάτων �α� των τεχν�ν. 
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Άξζξν 34 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηε�ζύλ�εωλ Βηνκ�ραλίαο, Δκπνξίν� θαη Σν�ξη�κνύ Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Σουρ�ςμο� των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
(ΚΩΔ. ΕΜ2) ζχουν τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθ ςτιρ�ξθ, 
τθ ς�ςταςθ �α� λε�τουργία των β�ομθχαν���ν �α� β�οτεχν���ν επ�χε�ριςεων, τθν ε�ρυκμθ 
λε�τουργία του εμπορίου �α� τθν εφαρμογι των δ�ατάξεων ρ�κμ�ςθσ �α� επ�βολισ των 
�ανόνων ανταγων�ςμο� �α� λε�τουργίασ των ετα�ρε��ν ςτο χ�ρο ευκ�νθσ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ �α� αποτελεςματ��ι δ�αχείρ�ςθ των τομζων φυς���ν πόρων - 
ενζργε�ασ, τουρ�ςμο� - πολ�τ�ςμο� �α� απαςχόλθςθσ - υποςτιρ�ξθσ τθσ ε�παίδευςθσ ςτθν 
περ�οχι ευκ�νθσ τθσ. 

Ο� Δ�ευκ�νςε�σ αυτζσ οφείλουν να απευκ�νοντα� ςτθν αντίςτο�χθ οργαν��ι μονάδα τθσ 
ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ κεμάτων αρμοδ�ότθτάσ τουσ, με ς�οπό 
τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ 
�α� τθν ορκι υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων των αρμόδ�ων Υπουργείων. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
ςυγ�ροτο�ντα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Τα Τμιματα των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ςυνεργάηοντα� με τα αντίςτο�χα Τμιματα τθσ 
ζδρασ γ�α τθν επίτευξθ των ςτόχων του περ�φερε�α�ο� ςχεδ�αςμο� �α� τθν εφαρμογι του 
υφ�ςτάμενου νομ��ο� πλα�ςίου. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Β�ομθχανίασ, Εμπορίου 
�α� Τουρ�ςμο� των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων είνα� �υρίωσ ε�τελεςτ��ο� χαρα�τιρα �α� 
�ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Γραφείο τθσ Δ�ε�κυνςθσ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� (ΚΩΔ. ΕΜ2.0.0) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι δ�ο��θτ��ισ υποςτιρ�ξθσ γ�α τθν ε�ρυκμθ λε�τουργία τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ2.0.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΕΜ2.0.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, δ�άκεςθ εντ�πων) 

ΕΜ2.0.0 Γραφείο Δ�ε�κυνςθσ Β�ομθχανίασ, Εμπορίου �α� Τουρ�ςμο� 

ΕΜ2.1 Τμιμα Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ �α� Φυς���ν Ρόρων 

ΕΜ2.2 Τμιμα Επαγγελματ���ν Αδε��ν 

ΕΜ2.3 Τμιμα Εμπορίου ΡΕ 

ΕΜ2.4 Τμιμα Τουρ�ςμο�-Ρολ�τ�ςμο�, Ρα�δείασ �α� Απαςχόλθςθσ 
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ΕΜ2.0.0.0-A3 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ2.0.0.0-A4 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ των ςχετ���ν με τθ Δ�ε�κυνςθ Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων 

ΕΜ2.0.0.0-A5 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΕΜ2.0.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων ανκρ�π�νου δυναμ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μεταβολζσ, 
παρουςία, άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων 
Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν / Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΕΜ2.0.0.0-A7 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α 
προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα 
Ρρομθκε��ν 

ΕΜ2.0.0.0-A8 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� 
μζρ�μνα γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο 
Δ�ο��θτ��ισ �α� Τεχν��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ ο��είασ Δ�ε�κυνςθσ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΕΜ2.0.0.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΕΜ2.0.0.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

β. Στο Σμιμα Β�ομθχανίασ, Ενζργε�ασ �α� Φυς���ν Πόρων (ΚΩΔ. ΕΜ2.1) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθ ς�ςταςθ 
�α� λε�τουργία των β�ομθχαν���ν �α� β�οτεχν���ν επ�χε�ριςεων, τθν αξ�οποίθςθ των 
φυς���ν πόρων �α� των ιπ�ων μορφ�ν ενζργε�ασ, ςτο χ�ρο ευκ�νθσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ2.1.0.0-A1 Αδε�οδότθςθ �α� ζλεγχοσ των πάςθσ φ�ςεωσ β�ομθχαν���ν �α� β�οτεχν���ν 
εγ�αταςτάςεων �α� αποκθ��ν, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ2.1.0.0-A2 Ζλεγχοσ ς�ννομθσ λε�τουργίασ μεταπο�θτ���ν εγ�αταςτάςεων, μετά από 
�αταγγελία, �α� επ�βολι �υρ�ςεων 

ΕΜ2.1.0.0-A3 Υπαγωγι �α� ζλεγχοσ των Ρρότυπων Ρερ�βαλλοντ���ν Δεςμε�ςεων των 
δραςτθρ�οτιτων που αδε�οδοτο�ντα� από τθ Δ�ε�κυνςθ 

ΕΜ2.1.0.0-A4 Ε�ςιγθςθ επί Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων ςτα αρμόδ�α 
περ�φερε�α�ά όργανα �ατά τθ δ�αδ��αςία ζγ�ρ�ςθσ των περ�βαλλοντ���ν όρων 

ΕΜ2.1.0.0-A5 Καταχ�ρθςθ των μελετ�ν αςφαλείασ (SEVESO) �α� δθμος�οποίθςι τουσ, 
ζλεγχοσ �α� επ�βολι �υρ�ςεων ςε επ�χε�ριςε�σ που θ δραςτθρ�ότθτά τουσ περ��λείε� 
��νδ�νουσ από ατυχιματα μεγάλθσ ζ�ταςθσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ2.1.0.0-A6 Γνωμοδότθςθ γ�α παρε��λίςε�σ των όρων δόμθςθσ γ�α τθν επζ�ταςθ 
β�ομθχαν���ν - β�οτεχν���ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ2.1.0.0-A7 Χοριγθςθ άδε�ασ γ�α πωλθτζσ πετρελα�οε�δ�ν προϊόντων γ�α κζρμανςθ, 
άδε�ασ δ�ανομισ εμφ�αλωμζνου υγραερίου, άδε�ασ εμφ�άλωςθσ υγραερίων �.λπ., 
ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 
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ΕΜ2.1.0.0-A8 Χοριγθςθ αδε��ν ι απαλλα�τ���ν γ�α εγ�ατάςταςθ εφεδρ���ν 
θλε�τροπαραγωγ�ν ηευγ�ν �α� τθ γεωκερμία 

ΕΜ2.1.0.0-A9 Χοριγθςθ ε�δ���ν αδε��ν εργοςταςίων �ατας�ευισ �α� επ�ς�ευισ 
ατμολεβιτων 

ΕΜ2.1.0.0-A10 Τεχν��όσ ζλεγχοσ δο��μαςίασ ατμολεβιτων �α� δοχείων υπό πίεςθ �ακ�σ �α� 
επ�κε�ρθςθ μετά τθν εγ�ατάςταςθ αυτ�ν γ�α τθ χοριγθςθ των προβλεπόμενων 
π�ςτοπο�θτ���ν, �ατά τ�σ δ�ατάξε�σ τθσ �είμενθσ Εκν��ισ �α� Ευρωπαϊ�ισ Νομοκεςίασ �α� 
Οδθγ��ν 

ΕΜ2.1.0.0-A11 Ζγ�ρ�ςθ παραγωγισ ε�ρθ�τ���ν υλ�ν 

ΕΜ2.1.0.0-A12 Χοριγθςθ άδε�ασ δ�ενζργε�ασ ερευνθτ���ν εργας��ν γ�α τθ δ�απίςτωςθ 
�παρξθσ �ο�ταςμάτων μεταλλευτ���ν ορυ�τ�ν, όπωσ αυτά ορίηοντα� ςτο άρκρο 2 του ν.δ. 
210/197 

ΕΜ2.1.0.0-A13 Κακορ�ςμόσ �α� αποχαρα�τθρ�ςμόσ λατομ���ν περ�οχ�ν 

ΕΜ2.1.0.0-A14 Αδε�οδότθςθ θλε�τρομθχανολογ���ν εγ�αταςτάςεων εντόσ λατομ���ν 
χ�ρων ςε δθμός�εσ ι δθμοτ��ζσ ε�τάςε�σ 

ΕΜ2.1.0.0-A15 Ζλεγχοσ τθσ πο�ότθτασ �α� δ�άκεςθσ ςτθ αγορά, προϊόντων που υπάγοντα� 
ςτθν αρμοδ�ότθτα του Τμιματοσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ2.1.0.0-A16 Ε�τίμθςθ τθσ αξίασ μθχανθμάτων γ�α τον προςδ�ορ�ςμό τθσ φορολογθτζασ 
αξίασ τουσ γ�α επ�χε�ριςε�σ αρμοδ�ότθτασ του Τμιματοσ 

ΕΜ2.1.0.0-A17 Τιρθςθ του μθτρ�ου των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ ανελ�υςτιρων 

ΕΜ2.1.0.0-A18 Τιρθςθ Ε�δ��ο� Μθτρ�ου Ναυπιγθςθσ, Μετατροπισ, Επ�ς�ευισ �α� 
ςυντιρθςθσ Ρλοίων. 

γ. Στο Σμιμα Επαγγελματ���ν Αδε��ν (ΚΩΔ. ΕΜ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθ 
δραςτθρ�οποίθςθ επαγγελματ��ν τεχν���ν ε�δ��οτιτων ςτο χ�ρο ευκ�νθσ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ2.2.0.0-A1 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγελματ���ν δραςτθρ�οτιτων 
1θσ βακμίδασ επαγγελματ���ν προςόντων, Χε�ρ�ςτ�ν μθχανθμάτων ζργου, Τεχν���ν 
Μθχαν���ν Εγ�αταςτάςεων, Οξυγονο�ολλθτ�ν �α� Θλε�τροςυγ�ολλθτ�ν, Θλε�τρολόγων, 
Ψυ�τ���ν, Υδραυλ���ν �α� Τεχν���ν Εγ�αταςτάςεων Κα�ςθσ 

ΕΜ2.2.0.0-A2 Βεβαίωςθ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγελματ���ν δραςτθρ�οτιτων όλων των 
βακμίδων επαγγελματ���ν προςόντων ςε δ�πλωματο�χουσ �α� πτυχ�ο�χουσ ΑΕΙ - ΤΕΙ �α� 
Α�αδθμίασ Εμπορ��ο� Ναυτ��ο� 

ΕΜ2.2.0.0-A3 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Χε�ρ�ςτ�ν 
Μθχανθμάτων Ζργου, 1θσ, 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ, 6θσ, 7θσ �α� 8θσ Ε�δ��ότθτασ, 2θσ �α� 3θσ 
βακμίδασ επαγγελματ���ν προςόντων 
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ΕΜ2.2.0.0-A4 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Τεχν���ν 
Μθχαν���ν Εγ�αταςτάςεων 1θσ, 2θσ, 3θσ �α� 4θσ Ε�δ��ότθτασ, 2θσ �α� 3θσ βακμίδασ 
επαγγελματ���ν προςόντων 

ΕΜ2.2.0.0-A5 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ 
Οξυγονο�ολλθτ�ν �α� Θλε�τροςυγ�ολλθτ�ν 2θσ �α� 3θσ βακμίδασ επαγγελματ���ν 
προςόντων 

ΕΜ2.2.0.0-A6 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Θλε�τρολόγων 
εγ�αταςτάςεων 1θσ, 3θσ �α� 4θσ Ε�δ��ότθτασ, όλων των ομάδων �α� βακμίδων 
επαγγελματ���ν προςόντων 

ΕΜ2.2.0.0-A7 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Ψυ�τ���ν 2θσ 
�α� 3θσ βακμίδασ επαγγελματ���ν προςόντων �ακ�σ �α� χοριγθςθ βεβα��ςεων, μετά από 
εξετάςε�σ, ςχετ��ζσ με τθν ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν του άρκρου 4 του Κανον�ςμο� 303/2008 
τθσ Επ�τροπισ τθσ ΕΕ 

ΕΜ2.2.0.0-A8 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Υδραυλ���ν 2θσ 
�α� 3θσ βακμίδασ επαγγελματ���ν προςόντων 

ΕΜ2.2.0.0-A9 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ όλων των 
βακμίδων επαγγελματ���ν προςόντων γ�α εγ�αταςτάςε�σ �α�ςθσ υγρ�ν �α� αερίων 
�αυςίμων 

ΕΜ2.2.0.0-A10 Ζ�δοςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγζλματοσ Μθχαν���ν �α� Υπομθχαν���ν, 
Μθχανολόγων �α� Θλε�τρολόγων 

ΕΜ2.2.0.0-A11 Χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελματ��ισ δραςτθρ�ότθτασ Γομωτ�ν �α� 
Ρυροδοτ�ν 1θσ �α� 2θσ �ατθγορίασ 

ΕΜ2.2.0.0-A12 Τιρθςθ Εν�αίου Θλε�τρον��ο� Μθτρ�ου, φυς���ν �α� νομ���ν προς�πων 
επαγγελματ���ν δραςτθρ�οτιτων 

ΕΜ2.2.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου με όλα τα ςχετ��ά ζγγραφα ζ�δοςθσ επαγγελματ��ισ 
άδε�ασ γ�α όςο χρον��ό δ�άςτθμα βρίς�ετα� εν ηωι το αδε�οδοτο�μενο πρόςωπο 

ΕΜ2.2.0.0-A14 �εωριςε�σ επαγγελματ���ν αδε��ν 

ΕΜ2.2.0.0-A15 Ζλεγχοσ πο�ότθτασ παρεχόμενων υπθρες��ν, είτε αυτεπάγγελτα είτε λόγω 
�αταγγελ��ν 

ΕΜ2.2.0.0-A16 Επ�βολι δ�ο��θτ���ν �υρ�ςεων γ�α παροχι υπθρες��ν �α�ισ πο�ότθτασ 

ΕΜ2.2.0.0-A17 Οργάνωςθ �α� δ�εξαγωγι εξετάςεων γ�α τθ χοριγθςθ αδε��ν άς�θςθσ 
τεχν���ν επαγγελμάτων (μόνο γ�α τθν ΡΕ Κοηάνθσ) 

ΕΜ2.2.0.0-A18 Ανά�λθςθ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ 

ΕΜ2.2.0.0-A19 Μεταφορά αρχείων επαγγελματ���ν αδε��ν από ι ςε άλλθ Ρερ�φερε�α�ι 
Ενότθτα 

ΕΜ2.2.0.0-A20 Χοριγθςθ βεβα��ςεων ςχετ���ν με τ�σ αρμοδ�ότθτεσ του Τμιματοσ  

ΕΜ2.2.0.0-A21 Ζλεγχοσ γνθς�ότθτασ επαγγελματ���ν αδε��ν �α� τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν 
ςτο�χείων  

ΕΜ2.2.0.0-A22 Ραροχι πλθροφορ��ν �α� δ�ευ�ρ�νιςεων γ�α κζματα αρμοδ�ότθτασ του 
Τμιματοσ ςε φορείσ, υπθρεςίεσ, πολίτεσ �α� επ�χε�ριςε�σ. 
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δ. Στο Σμιμα Εμπορίου των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΕΜ2.3) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι εφαρμογι του κεςμ��ο� πλα�ςίου γ�α τθν άς�θςθ 
υπαίκρ�ων εμπορ���ν δραςτθρ�οτιτων, τθ ς�ςταςθ �α� λε�τουργία των εμπορ���ν 
επ�χε�ριςεων �α� των Ανων�μων Ετα�ρε��ν που δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςτθν Ρερ�φερε�α�ι 
Ενότθτα. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ2.3.0.0-A1 Δ�ενζργε�α των πάςθσ φ�ςεωσ ελζγχων γ�α τθν ομαλι λε�τουργία τθσ αγοράσ, 
τθν προςταςία του �αταναλωτι �α� τθν τιρθςθ των Κανόνων Δ�α�ίνθςθσ / Εμπορίασ 
Ρροϊόντων �α� Ραροχισ Υπθρες��ν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) 

ΕΜ2.3.0.0-A2 Συγ�ρότθςθ επ�τροπ�ν που προβλζποντα� από τ�σ ε�άςτοτε δ�ατάξε�σ 
ςυγ�ε�ρ�μζνθ αναφορά 

ΕΜ2.3.0.0-A3 Ορ�ςμόσ του ωραρίου �α� του προγράμματοσ λε�τουργίασ των πρατθρίων 
�αυςίμων 

ΕΜ2.3.0.0-A4 �ε�ρθςθ, ςφράγ�ςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ Β�βλίων �α� Εντ�πων 

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.1 �ε�ρθςθ, ςφράγ�ςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ Β�βλίου �χνθλας�μότθτασ νωπ�ν 
οπωρολαχαν���ν 

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.2 �ε�ρθςθ, ςφράγ�ςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ Β�βλίου �χνθλας�μότθτασ βόε�ου 
�ρζατοσ 

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.3 �ε�ρθςθ, ςφράγ�ςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ Β�βλίου Αποκι�θσ μελ�ο� 

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.4 �ε�ρθςθ, ςφράγ�ςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ Β�βλίου Αποκι�θσ 
γαλα�το�ομ���ν προϊόντων 

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ Εντ�που «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΤΥΙΑΣ» ςτα �αταςτιματα 
μαη��ισ εςτίαςθσ �α� αναψυχισ  

ΕΜ2.3.0.0-A5 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ζλεγχοσ αγοράσ ςε κζματα ε�πτ�ςεων �α� προςφορ�ν 

ΕΜ2.3.0.0-A6 Δ�ενζργε�α τα�τ���ν τ�μολθψ��ν ςε πετρελα�οε�δι, ελα�όλαδα, 
οπωρο�θπευτ��ά, �ρζατα, πουλερ��ά �α� �χκείσ �α� ζ�δοςθ δελτίου π�ςτοποίθςθσ τ�μ�ν 

ΕΜ2.3.0.0-A7 �ε�ρθςθ ωσ προσ τθν �ανον��ότθτα τθσ τ�μισ των τ�μολογίων �αυςίμων ςε 
δθμός�ουσ οργαν�ςμο�σ 

ΕΜ2.3.0.0-A8 Δ�ενζργε�α δε�γματολθψ��ν τροφίμων, ποτ�ν, �αυςίμων �α� λο�π�ν 
β�ομθχαν���ν προϊόντων �α� μζρ�μνα γ�α τον ζλεγχο των δε�γμάτων  

ΕΜ2.3.0.0-A9 Δ�ενζργε�α ετις�ου περ�οδ��ο� �α� ζ�τα�του ελζγχου μζτρων �α� ςτακμ�ν, 
ςχετ��ά με τθ ςυμμόρφωςθ, τθ νόμ�μθ �α� �αλι λε�τουργία τουσ 

ΕΜ2.3.0.0-A10 Υλοποίθςθ δ�αδ��ας��ν γ�α κζματα  που αφορο�ν ςτο υπαίκρ�ο εμπόρ�ο �α� 
χριηουν χε�ρ�ςμό ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΕΜ2.3.0.0-A11 Δ�ενζργε�α ελζγχων Λαϊ��ν Αγορ�ν �α� Υπαίκρ�ου Εμπορίου 

ΕΜ2.3.0.0-A12 Υποςτιρ�ξθ των Κλ�μα�ίων Ελζγχου Λαϊ��ν Αγορ�ν �α� Υπαίκρ�ου Εμπορίου 
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) 



124 
 

ΕΜ2.3.0.0-A13 Ζλεγχοσ γ�α τθν εφαρμογι τθσ ενως�α�ισ �α� εκν��ισ νομοκεςίασ ςτουσ 
τομείσ των τροφίμων 

ΕΜ2.3.0.0-A14 Χοριγθςθ Ε�δ��ισ Βεβαίωςθσ γ�α τθν ζ�δοςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ του 
Βυτ�οφόρου οχιματοσ μεταφοράσ υγρ�ν τροφίμων 

ΕΜ2.3.0.0-A15 Δ�ε�περαίωςθ υποκζςεων γ�α τθν επ�βολι πο�ν���ν �υρ�ςεων 

ΕΜ2.3.0.0-A16 Επ�βολι δ�ο��θτ���ν �υρ�ςεων �α� δ�αχείρ�ςθ δ�αδ��ας��ν βεβαίωςθσ �α� 
είςπραξθσ δ�ο��θτ���ν προςτίμων 

ΕΜ2.3.0.0-A17 Ζλεγχοσ �παρξθσ �α� αποδοχισ μζςων πλθρωμ�ν με �άρτα (POS) 

ΕΜ2.3.0.0-A18 Εποπτεία �α� ζλεγχοσ νομ�μότθτασ τθσ λε�τουργίασ όλων των Ανων�μων 
Ετα�ρε��ν, που περ�λαμβάνε� �δίωσ τθν τιρθςθ των δ�ατάξεων του νόμου, του 
�αταςτατ��ο� �α� των αποφάςεων των Γεν���ν Συνελε�ςεων �ακ�σ �α� τθν εξα�ρίβωςθ τθσ 
αλικε�ασ των ο��ονομ���ν �αταςτάςεων με τθν εξζταςθ �α� επαλικευςθ των ετα�ρ���ν 
β�βλίων 

ΕΜ2.3.0.0-A19 Ζλεγχοσ του �εφαλαίου των Ανων�μων Ετα�ρε��ν γ�α τθν υπαγωγι τουσ ςτ�σ 
δ�ατάξε�σ των άρκρων 47 �α� 48 του ΚΝ 2190/20,περί δ�άλυςθσ Ανων�μων Ετα�ρε��ν 

ΕΜ2.3.0.0-A20 Ζλεγχοσ �α� ζ�δοςθ εγ�ρ�τ���ν αποφάςεων γ�α τα �αταςτατ��ά των 
Ανων�μων Ετα�ρε��ν προερχόμενων από μετατροπι άλλθσ μορφισ ετα�ρε��ν (ατομ��ι, ΟΕ, 
ΕΕ, ΕΡΕ, ΙΚΕ) ι από τθ ςυγχ�νευςθ ι από τθ δ�άςπαςθ ετα�ρε��ν 

ΕΜ2.3.0.0-A21 Ζγ�ρ�ςθ �α� ζ�δοςθ απόφαςθσ τροποποίθςθσ των �αταςτατ���ν Ανων�μων 
Ετα�ρε��ν των οποίων το Μετοχ��ό Κεφάλα�ο ανζρχετα� ςε 3.000.000 ευρ� τουλάχ�ςτον 

ΕΜ2.3.0.0-A22 Ζλεγχοσ �α� δ�αβίβαςθ ςχετ��ισ ζγ�ρ�ςθσ προσ το Γεν��ό Εμπορ��ό Μθτρ�ο 
(ΓΕΜΘ) γ�α �αταχ�ρθςθ των ο��ονομ���ν �αταςτάςεων, των πρα�τ���ν Γεν���ν 
Συνελε�ςεων �α� των πρα�τ���ν Δ�ο��θτ��ο� Συμβουλίου των ΑΕ 

ΕΜ2.3.0.0-A23 Εξα�ρίβωςθ τθσ �αταβολισ του αρχ��ο� Μετοχ��ο� Κεφαλαίου Α.Ε. �ακ�σ 
�α� των αυξιςεων αυτο� (με τθν εντολι ςτουσ αρμοδίουσ ελεγ�τζσ ΑΕ) 

ΕΜ2.3.0.0-A24 Σ�νταξθ των Ε�κζςεων τθσ Επ�τροπισ του άρκρου 9 του ΚΝ 2190/20γ�α 
αποτίμθςθ των ετα�ρ���ν ε�ςφορ�ν 

ΕΜ2.3.0.0-A25 Ζλεγχοσ �α� ζγ�ρ�ςθ μετατροπ�ν, ςυγχωνε�ςεων �α� δ�αςπάςεων 
Ανων�μων Ετα�ρε��ν 

ΕΜ2.3.0.0-A26 Δ�αχείρ�ςθ α�τιςεων κεραπείασ �α� ζ�δοςθσ τθσ ςχετ��ισ απόφαςθσ του 
Ρερ�φερε�άρχθ 

ΕΜ2.3.0.0-A27 Δ�αβίβαςθ �αταγγελ��ν πολ�τ�ν ι δθμοςίων φορζων ςτ�σ ε�ςαγγελ��ζσ 
αρχζσ, που αφορο�ν τθν εφαρμογι των πο�ν���ν δ�ατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 

ΕΜ2.3.0.0-A28 Τιρθςθ αρχείου - Μθτρ�ου των ΑΕ �α� χοριγθςθ αντ�γράφων από το 
τθρο�μενο Μθτρ�ο ΑΕ 

ΕΜ2.3.0.0-A29 Ανά�τθςθ ςτο�χείων από το τθρο�μενο Μθτρ�ο ΑΕ �α� δ�αβίβαςι τουσ ςτο 
ΓΕΜΘ, με ς�οπό τθν ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν - βεβα��ςεων που αφορο�ν τ�σ μεταβολζσ του 
Καταςτατ��ο� �α� τθ ςυμμετοχι των μετόχων ι των μελ�ν ςτο Μετοχ��ό Κεφάλα�ο �α� ςτθ 
Δ�οί�θςθ των ΑΕ 
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ΕΜ2.3.0.0-A30 Ραροχι πλθροφορ��ν που αφορο�ν τθν ε�προς�πθςθ τθσ ετα�ρείασ ι άλλα 
ςτο�χεία του Μθτρ�ου ΑΕ, ςε ε�τζλεςθ ε�ςαγγελ���ν παραγγελ��ν 

ΕΜ2.3.0.0-A31 Δ�αβίβαςθ ςτο�χείων των ΑΕ από το τθρο�μενο Μθτρ�ο ΑΕ, ζπε�τα από 
ςχετ��ά α�τιματα αςτυνομ���ν �α� φορολογ���ν αρχ�ν τθσ χ�ρασ 

ΕΜ2.3.0.0-A32 Επ�βολι δ�ο��θτ���ν προςτίμων ςτ�σ ΑΕ, �ατά το άρκρο 63δϋ του Κ.Ν. 
2190/20περί ε�πρόκεςμθσ υποβολισ πράξεων �α� ςτο�χείων 

ΕΜ2.3.0.0-A33 Ραροχι άδε�ασ ίδρυςθσ ι ανά�λθςθ άδε�ασ υπο�αταςτθμάτων αλλοδαπ�ν 
ΑΕ �α� ΕΡΕ. 

ε. Στο Σμιμα Σουρ�ςμο�-Πολ�τ�ςμο�, Πα�δείασ �α� Απαςχόλθςθσ (ΚΩΔ. ΕΜ2.4) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Εφαρμογι των πολ�τ���ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ γ�α τθν προαγωγι �α� 
ανάπτυξθ του τουρ�ςμο�, με αξ�οποίθςθ του πολ�τ�ςτ��ο� αποκζματοσ �α� αποτελεςματ��ι 
δ�αχείρ�ςθ των δράςεων υποςτιρ�ξθσ του ε�πα�δευτ��ο� ςυςτιματοσ �α� προ�κθςθσ τθσ 
απαςχόλθςθσ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Τουρ�ςμο� 

ΕΜ2.4.0.0-A1 Υποςτιρ�ξθ του Τμιματοσ Τουρ�ςμο� �α� Ρολ�τ�ςμο� τθσ ζδρασ ςτο πλαίς�ο 
ςχεδ�αςμο� �α� εφαρμογισ των ολο�λθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ τουρ�ςτ��ισ προβολισ 

ΕΜ2.4.0.0-A2 Συλλογι �α� επεξεργαςία των απα�το�μενων δεδομζνων �α� επαφι με τ�σ 
τοπ��ζσ τουρ�ςτ��ζσ επ�χε�ριςε�σ �α� τουσ εμπλε�όμενουσ φορείσ γ�α τον εντοπ�ςμό �α� τθν 
�αταγραφι των αναγ��ν, απόψεων �α� προτάςε�ν τουσ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδ�α 
Τμιματα τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�  

ΕΜ2.4.0.0-A3 Ραροχι ςυνδρομισ ςτο πλαίς�ο εφαρμογισ �α� παρα�ολο�κθςθσ του 
Στρατθγ��ο� Σχεδίου Τουρ�ςτ��ισ Ανάπτυξθσ τθσ Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΕΜ2.4.0.0-A4 Σχεδ�αςμόσ �α� υλοποίθςθ δράςεων τοπ��ο� χαρα�τιρα 

ΕΜ2.4.0.0-A5 Υλοποίθςθ δράςεων ευα�ςκθτοποίθςθσ του �ο�νο� γ�α κζματα τουρ�ςμο� - 
πολ�τ�ςμο� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, ς�μφωνα με τον επ�χε�ρθς�α�ό ςχεδ�αςμό 
τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Τομζασ Ρολ�τ�ςμο� 

ΕΜ2.4.0.0-A6 Κο�νι οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε πολ�τ�ςτ��ζσ ε�δθλ�ςε�σ με τοπ��ο�σ 
φορείσ, με ς�οπό τθ δ�ατιρθςθ τθσ τοπ��ισ πολ�τ�ςτ��ισ �λθρονομ�άσ �α� τθ δ�άδοςι τθσ 
ςτουσ νζουσ 

ΕΜ2.4.0.0-A7 Εποπτεία αναγνωρ�ςμζνων πολ�τ�ςτ���ν μθ �ερδος�οπ���ν ςωματείων, 
ς�μφωνα με τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία   

ΕΜ2.4.0.0-A8 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ των ερας�τεχν���ν ςχολ�ν χορο� 
�α� εποπτεία τουσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΕΜ2.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Ανωτζρων Σχολ�ν Δραματ��ισ 
Τζχνθσ, Χορο� �α� Κ�νθματογράφων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

Τομζασ Υποςτιρ�ξθσ τθσ Ε�παίδευςθσ 
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ΕΜ2.4.0.0-A10 Δ�ενζργε�α δ�αδ��αςίασ μεταφοράσ μακθτ�ν ςχολ���ν μονάδων 
Ρρωτοβάκμ�ασ �α� Δευτεροβάκμ�ασ Ε�παίδευςθσ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, από τον 
τόπο δ�αμονισ ςτα ςχολεία φοίτθςθσ, περ�λαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ μακθτ�ν 
μους���ν �α� �αλλ�τεχν���ν ςχολείων, ΕΡΑΛ, ΕΡΑΣ, �ακ�σ �α� ςχολείων Ε�δ��ισ Αγωγισ  

--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.1 Συγ�ζντρωςθ των ςτο�χείων, από τ�σ ςχολ��ζσ μονάδεσ του Νομο�, των 
δ��α�ουμζνων δωρεάν μεταφοράσ 

--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.2 Δ�ερε�νθςθ τθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ μακθτ�ν με ίδ�α μζςα τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ ι των Διμων �α� ε�τίμθςθ των απα�το�μενων δρομολογίων 

--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.3 Αποςτολι των απαραίτθτων π�νά�ων δ��α�ο�χων �α� δρομολογίων, 
ς�μφωνα με τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία, ςτο αρμόδ�ο Τμιμα Ρρομθκε��ν, προ�ε�μζνου να 
προβεί ςτθν �οςτολόγθςθ �α� ςτ�σ λο�πζσ απαραίτθτεσ ενζργε�εσ γ�α τθν ανάκεςθ του 
μεταφορ��ο� ζργου, �ατόπ�ν δ�ενζργε�ασ των προβλεπομζνων δ�αγων�ςτ���ν δ�αδ��ας��ν 

--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.4 Αντ�μετ�π�ςθ �άκε κζματοσ που ανα��πτε� �ατά τθ δ�άρ�ε�α του 
ςχολ��ο� ζτουσ �α� αφορά τθν αςφαλι �α� απρός�οπτθ μεταφορά των μακθτ�ν από τον 
τόπο �ατο��ίασ τουσ ςτ�σ ςχολ��ζσ μονάδεσ που φο�το�ν, ς�μφωνα με τ�σ ςχετ��ζσ 
ςυμβάςε�σ 

ΕΜ2.4.0.0-A11 Δ�οργάνωςθ ακλθτ���ν δραςτθρ�οτιτων ι άλλων πολ�τ�ςτ���ν ε�δθλ�ςεων 
γ�α τουσ μακθτζσ, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΕΜ2.4.0.0-A12 Δ�ορ�ςμόσ �α� αντ��ατάςταςθ δ�ο��θτ�ν των �δρυμάτων �α� �ακορ�ςμόσ των 
λεπτομερε��ν επωφελζςτερθσ δ�άκεςθσ των εςόδων των Κλθροδοτθμάτων ζμμεςθσ 
δ�αχείρ�ςθσ που χορθγο�ν υποτροφίεσ ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΕΜ2.4.0.0-A13 �ζςπ�ςθ βραβείων, χορθγ��ν �α� άλλων μζςων, απευκυνόμενων ςε 
μακθτζσ, γ�α τθν ανάπτυξθ των γραμμάτων �α� των τεχν�ν ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ 

ΕΜ2.4.0.0-A14 Συγ�ρότθςθ Σχολ���ν Εφορε��ν που λε�τουργο�ν ςτ�σ ςχολ��ζσ μονάδεσ τθσ 
Ε��λθς�αςτ��ισ Ε�παίδευςθσ �α� άς�θςθ των προβλεπόμενων αρμοδ�οτιτων �α� γ�α τα 
ςχολεία Μζςθσ ε��λθς�αςτ��ισ ε�παίδευςθσ 

ΕΜ2.4.0.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθν αντ��ατάςταςθ των ��νθτιρων αυτο��νιτων των 
περ�φερε�α��ν υπθρες��ν του Υπουργείου Ρα�δείασ  

ΕΜ2.4.0.0-A16 Ζγ�ρ�ςθ τθσ εγ�ατάςταςθσ, μεταφοράσ ι επ�ς�ευισ οπο�αςδιποτε 
�ατθγορίασ τθλεφων���ν ςυνδζςεων γ�α τ�σ περ�φερε�α�ζσ υπθρεςίεσ του αρμόδ�ου 
Υπουργείου. 

ΕΜ2.4.0.0-A17 Δ�ο��θτ��ι υποςτιρ�ξθ τθσ λε�τουργίασ �α� δ�αχείρ�ςθσ των Δθμοςίων 
Ινςτ�το�των Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) �α� κεματ��ι εξε�δί�ευςθ γ�α τα Δ.Ι.Ε.Κ. 
�α� Κζντρα Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ (Κ.Ε.Κ) ςτα όρ�α τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, 
ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία �α� τ�σ �ατευκ�νςε�σ του Ραρατθρθτθρίου Κο�νων��ισ 
Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά Βίου Μάκθςθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� 

ΕΜ2.4.0.0-A18 Αξ�οποίθςθ των Τεχνολογ��ν Ρλθροφορ��ισ �α� Επ��ο�νων��ν ςτ�σ 
λε�τουργίεσ �α� τ�σ ςχζςε�σ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, περ�λαμβανομζνθσ τθσ μζρ�μνασ θλε�τρον��ισ 
δ�ας�νδεςθσ με τ�σ υπθρεςίεσ �α� τουσ φορείσ, τθ δ�αδ��τυα�ι π�λθ �α� τα θλε�τρον��ά 
μθτρ�α των άρκρων 9 �α� 17 του ν.3879/2010 (Α’ 163) 
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ΕΜ2.4.0.0-A19 Ε�πόνθςθ �α� ε�τζλεςθ προγραμμάτων ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα που 
αφορο�ν κζματα περ�βαλλοντ��ισ ε�παίδευςθσ, Νζασ Γεν�άσ �α� ε�παίδευςθσ ενθλί�ων, 
ς�μφωνα με τον αντίςτο�χο ςχεδ�αςμό �α� τ�σ εφαρμοηόμενεσ, από το αρμόδ�ο Υπουργείο, 
πολ�τ��ζσ, ςε ςυνεργαςία με το Ραρατθρθτιρ�ο Κο�νων��ισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά 
Βίου Μάκθςθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� 

Τομζασ Απαςχόλθςθσ 

ΕΜ2.4.0.0-A20 Υλοποίθςθ δράςεων προ�κθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ �α� τθσ �ο�νων��ισ 
ενςωμάτωςθσ δ�αφόρων �ατθγορ��ν ανζργων ςτο πλαίς�ο των εκν���ν �α� ευρωπαϊ��ν 
πολ�τ���ν �α� ς�μφωνα με τ�σ �ατευκ�νςε�σ �α� τ�σ πρωτοβουλίεσ του Τμιματοσ 
Ραρατθρθτθρίου Κο�νων��ισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ �α� Δ�ά Βίου Μάκθςθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 
Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� 

ΕΜ2.4.0.0-A21 Χοριγθςθ αδε��ν εργαςίασ ςε μετα�λθτο�σ �α� παράτυπα δ�αμζνοντεσ ςτθ 
χ�ρα πολίτεσ τρίτων χωρ�ν 

ΕΜ2.4.0.0-Α22 Επ�βολι τθσ πο�νισ προςτίμου ςε εργοδότεσ βάςε� ε�ςιγθςθσ τθσ ο��είασ 
Συμβουλευτ��ισ  Επ�τροπισ 

ΕΜ2.4.0.0-Α23 Συγ�ρότθςθ Συμβουλίων �α� Επ�τροπ�ν αρμοδ�ότθτασ Υπουργείου Εργαςίασ  
�α�  Κο�νων��ισ Αςφάλ�ςθσ. 

 

Άξζξν 35 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηε�ζύλ�εωλ Με�α�νξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. 
ΕΜ3) ζχουν τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Άς�θςθ όλων των αρμοδ�οτιτων του τομζα Μεταφορ�ν �α� 
Επ��ο�νων��ν, ο� οποίεσ ζχουν ανατεκεί ςτ�σ Ρερ�φζρε�εσ ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
ςυγ�ροτο�ντα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

Στ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων Κοηάνθσ �α� 
Φλ�ρ�νασ υπάγοντα� αντ�ςτοίχωσ τα εξισ Τμιματα: 

ΕΜ3.1 Τμιμα Αδε��ν Κυ�λοφορίασ 

ΕΜ3.2 Τμιμα Χοριγθςθσ Αδε��ν Οδιγθςθσ 

ΕΜ3.3 Τμιμα ΚΤΕΟ 

ΕΜ3.4 Τεχν��ό Τμιμα 

ΕΜ3.5 Τμιμα Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ Μεταφορ�ν 

ΕΜ3.6 Τμιμα Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν Εορδαίασ Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν �α� 
Επ��ο�νων��ν ΡΕ Κοηάνθσ 

ΕΜ3.7 Τμιμα Χοριγθςθσ Αδε��ν Αυτο��νιτων �α� Τεχν���ν �εμάτων Αμυνταίου 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Αδε��ν Κυ�λοφορίασ (ΚΩΔ. ΕΜ3.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Απογραφι, ταξ�νόμθςθ, ςυγ�ρότθςθ, ζγ�ρ�ςθ, χοριγθςθ �α� 
ε�τζλεςθ κεμάτων που αφορο�ν τθν �υ�λοφορία οχθμάτων �α� δ����λων χερςαίων 
μεταφορ�ν, δθμός�ου �α� �δ�ωτ��ο� χαρα�τιρα *Φορτθγ�ν Ιδ�ωτ��ισ Χριςθσ (ΦΙΧ), 
Φορτθγ�ν Δθμός�ασ Χριςθσ (ΦΔΧ), Επ�βατθγ�ν Δθμός�ασ Χριςθσ (ΕΔΧ), Λεωφορείων 
Δθμός�ασ Χριςθσ (ΛΔΧ), Λεωφορείων Ιδ�ωτ��ισ Χριςθσ (ΛΙΧ), Επ�βατθγ�ν Ιδ�ωτ��ισ Χριςθσ 
(ΕΙΧ) �α� Δ����λων Ιδ�ωτ��ισ Χριςθσ (ΔΙΧ)+  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Άδε�εσ �υ�λοφορίασ οχθμάτων 

ΕΜ3.1.0.0-A1 Ζ�δοςθ νζων αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ π�να�ίδων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.1 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΕΙΧ �α� ΔΙΧ  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.2 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.3 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ,ΛΙΧ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.4 Χοριγθςθ νζασ άδε�ασ ΕΔΧ (νζο δ��αίωμα κζςθσ ςε �υ�λοφορία) ι 
μετατροπι υφ�ςτάμενθσ άδε�ασ ςε άλλο τ�πο  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.5 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ ςε αντ��ατάςταςθ �υ�λοφορο�ντοσ οχιματοσ 
Δθμοςίασ Χριςθσ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.6 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ Δθμοςίασ Ανεξάρτθτθσ μονάδοσ () ΦΔΧ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.7 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.8 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ-απόςυρςθ- δ�αγραφι οχθμάτων 
Δθμοςίων Υπθρες��ν �α� λο�π�ν φορζων του Δθμοςίου τομζα (N.Ρ.Δ.Δ., �ρατ��ά Ν.Ρ.Ι.Δ. 
�α� ΟΤΑ αϋ �α� βϋ βακμο�) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.9 Δ�αδ��αςία χοριγθςθσ ςυμβατ���ν π�να�ίδων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.10 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ Δο��μαςτ���ν π�να�ίδων 
(ΔΟΚ) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.11 Φο�ήγηζη άδειαρ κςκλο�ο�ίαρ οσημά�ων ΑΜΕΑ 

ΕΜ3.1.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδε��ν �υ�λοφορίασ  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ ��νθτιρα οχθμάτων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ χρ�ματοσ οχθμάτων  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ - Κατάκεςθ Δο��μαςτ���ν π�να�ίδων 
(ΔΟΚ) 

Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν ΡΕ Φλ�ρ�νασ 



129 
 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.5 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω εγ�ατάςταςθσ ι απεγκα�άζ�αζηρ 

ςυςτιματοσ Υγραερ�ο�ίνθςθσ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.6 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΔΧ (Ν.3887/10) λόγω αλλαγισ 
�ατθγορίασ μεταφορ�ν (Εκν���ν - Δ�εκν�ν μεταφορ�ν) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.7 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ (είςοδοσ-ζξοδοσ ςε 
Ιδ�ότυπθ Μεταφορ��ι Ετα�ρεία - ΙΜΕ, αλλαγι ταξ�μζτρου, ελαςτ���ν, αλλαγι ζδρασ) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.8 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ (αλλαγι επαγγζλματοσ, πρόςκεςθ 
νζασ δραςτθρ�ότθτασ) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.9 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω προςάρτθςθσ/αντ��ατάςταςθσ Ελ�υςτιρα - 
Επ��ακθμζνου - υμουλ�ουμζνου �.ά. Φορτθγ�ν 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.10 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω δ�άςπαςθσ Συρμο�  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.11 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω μετατροπισ αμαξ�ματοσ, αλλαγισ 
αμαξ�ματοσ, α�ξθςθσ μ��το� βάρουσ φορτθγ�ν,  αλλαγισ �άκε  τεχν��ο� ςτο�χείου που 
αποτελεί ��ρ�ο χαρα�τθρ�ςτ��ό 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.12Ζ�δοςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρ�κμο� πλα�ςίου 
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ,ΔΙΧ, ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.13 Χοριγθςθ αντ�γράφων αδε��ν �υ�λοφορίασ, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, 
�λοπισ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.14 Αντ��ατάςταςθ π�να�ίδων, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, �λοπισ  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.15 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΛΙΧ 

ΕΜ3.1.0.0-A3 Δ�ε�περαίωςθ δ�αδ��ας��ν Α��νθςίασ - Δ�αγραφισ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.1 Ραραλαβι ςτο�χείων �υ�λοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ, ΦΔΧ, �α� ΕΔΧ �α� 
χοριγθςθ βεβα��ςεων α��νθςίασ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ ε�ςερχόμενων εγγράφων �α� ςτο�χείων �υ�λοφορίασ ςτθν 
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω α��νθςίασ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.3 Επαναχοριγθςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� π�να�ίδων ΦΙΧ, ΦΔΧ �α� ΕΔΧ από 
α��νθςία 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.4 Ορ�ςτ��ι δ�αγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.5 Διασεί�ιζη-�ύλαξη πινακίδων οσημά�ων ζε ακινηζία - διαγ�α�ή 

ΕΜ3.1.0.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ - Δ�αχείρ�ςθ Κυρ�ότθτασ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.1 Μεταβ�βάςε�σ Επ�βατθγ�ν �α� Δ����λων (ΕΙΧ �α� ΔΙΧ)  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.2 Άρςθ παρα�ράτθςθσ �υρ�ότθτασ αυτο��νιτων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.3 Θλε�τρον��ι Δζςμευςθ ι Αποδζςμευςθ οχθμάτων μετά από Δ��αςτ��ι ι 
Δ�ο��θτ��ι πράξθ, μζςω τθσ εφαρμογισ του αρμόδ�ου Υπουργείου  

--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντ�γράφου β�βλ�αρίου μεταβολ�ν �ατοχισ �α� 
�υρ�ότθτασ αυτο��νιτου ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ 

ΕΜ3.1.0.0-A5 Αφαίρεςθ αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� π�να�ίδων (ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ) 

ΕΜ3.1.0.0-A6 Ανά�λθςθ αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� π�να�ίδων (ΦΙΧ, ΦΔΧ,ΕΔΧ,ΛΔΧ,ΛΙΧ) 
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ΕΜ3.1.0.0-A7 Αποχαρα�τθρ�ςμόσ οχθμάτων Δθμοςίασ Χριςθσ 

ΕΜ3.1.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α κζματα αδε��ν �υ�λοφορίασ, μεταβ�βάςεων, 
α��νθςίασ, �.ά. 

ΕΜ3.1.0.0-A9 Θλε�τρον��ι �αταχ�ρθςθ πρόςκετων ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν 
�υ�λοφορο�ντων οχθμάτων, ς�μφωνα με νζεσ οδθγίεσ �α� �ανον�ςμο�σ Ε.Ε. (άδε�εσ 
�υ�λοφορίασ νζου τ�που) - Δ�ορκ�ςε�σ ςτο�χείων αδε��ν �υ�λοφορίασ 

ΕΜ3.1.0.0-A10 Τιρθςθ Μθτρ�ων Αδε��ν (ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΦΙΧ Χωματουργ���ν επ�χε�ριςεων, 
ΦΙΧ Κλε�ςτο� χ�ρου, Ιδ�ότυπων Μεταφορ���ν Επ�χε�ριςεων - ΙΜΕ, Ρροςωρ�ν�ν αδε��ν 
ΦΙΧ) 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ10.1 Α�σειοθέ�ηζη �ακέλων οσημά�ων 

ΕΜ3.1.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρ�ου π�να�ίδων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.1 Αν�ικα�άζ�αζη πινακίδων ας�οκινή�ος πος έσει ειζασθεί με μειωμένερ 

δαζμολογικέρ επιβα�ύνζειρ 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.2 Διασεί�ιζη-�ύλαξη νέων πινακίδων 

--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.3 Κα�αζ��ο�ή πινακίδων 

ΕΜ3.1.0.0-A13 Φο�ήγηζη άδειαρ ζε πλω�ά μέζα 

Επ�χε�ριςε�σ μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων 

ΕΜ3.1.0.0-A14 Ζ�δοςθ αποφάςεων επανα�ακορ�ςμο� παλ��ν �α� �ακορ�ςμο� νζων χ�ρων 
ςτάκμευςθσ ταξί (Ρ�άτςεσ)  

ΕΜ3.1.0.0-A15 Ζ�δοςθ Απόφαςθσ Κακορ�ςμο� �ομίςτρων δρομολογίων ΚΤΕΛ 

ΕΜ3.1.0.0-A16 Ζ�δοςθ Απόφαςθσ νζασ ςτάςθσ Υπεραςτ���ν Συγ�ο�νων��ν 

ΕΜ3.1.0.0-A17 Ζ�δοςθ Απόφαςθσ Υπεραςτ��ισ γραμμισ Λεωφορείων  

ΕΜ3.1.0.0-A18 Ζλεγχοσ - Εποπτεία ΚΤΕΛ 

ΕΜ3.1.0.0-A19 Ζλεγχοσ ςτο�χείων ε�δ��ο� λογαρ�αςμο� Ν.2963/2001  

ΕΜ3.1.0.0-A20 Συμμετοχι ι ς�ςταςθ �α� λε�τουργία ςτα Ρε�καρχ��ά ςυμβο�λ�α εφζςεων 
εργαηομζνων 

ΕΜ3.1.0.0-A21 Συμμετοχι ι ς�ςταςθ �α� λε�τουργία ςτο Ρε�καρχ��ό Συμβο�λ�ο μετόχων 
ΚΤΕΛ 

ΕΜ3.1.0.0-A22 Χοριγθςθ άδε�ασ ς�ςταςθσ Ανων�μων Ετα�ρε��ν �α� ςυνετα�ρ�ςμ�ν από 
�δ�ο�τιτεσ ΕΔΧ  

ΕΜ3.1.0.0-A23 Καταχ�ρθςθ άδε�ασ οδ��ο� μεταφορζα, τοποκζτθςθ / αποχ�ρθςθ 
Δ�αχε�ρ�ςτι Μεταφορ�ν μεταφορ��ισ επ�χείρθςθσ του Ν. 3887/10 ςτο Σ�ςτθμα Εκν��ο� 
Μθτρ�ου Μεταφορ���ν Επ�χε�ριςεων 

ΕΜ3.1.0.0-A24 Καταχ�ρθςθ επ�χε�ριςεων του Ν3887/10 ςτο Σ�ςτθμα Εκν��ο� Μθτρ�ου 
Μεταφορ���ν Επ�χε�ριςεων 

ΕΜ3.1.0.0-A25 Καταχ�ρθςθ λο�π�ν μεταφορ���ν επ�χε�ριςεων (φυς��ά ι νομ��ά 
πρόςωπα) που λε�το�ργθςαν πρ�ν τθν ζναρξθ του Ν.3887/10 �α� ςυνεχίηουν να 
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λε�τουργο�ν με το παλ�ό �ακεςτ�σ ςτο Σ�ςτθμα Εκν��ο� Μθτρ�ου Μεταφορ���ν 
Επ�χε�ριςεων 

ΕΜ3.1.0.0-A26 Μεταβ�βάςε�σ ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ 

ΕΜ3.1.0.0-A27 Μεταβ�βάςε�σ λόγω αλλαγισ ετα�ρ��ισ μορφισ ι ετα�ρ��ο� τίτλου, 
μεταβίβαςθσ επ�χείρθςθσ, δ�αδοχισ επ�χείρθςθσ από �λθρονομ��ό δ��αίωμα, �α� αποςτολι 
ςτο�χείων �υ�λοφορίασ (άδε�ασ �α� π�να�ίδων) ςε άλλθ ςυγ�ο�νων�α�ι περ�οχι, εφόςον 
απα�τείτα�  

ΕΜ3.1.0.0-A28 Αρχ��ι χοριγθςθ (νζο δ��αίωμα) ι μεταβίβαςθ αδε��ν Φορτθγ�ν Δθμοςίασ 
χριςθσ ςε Μεταφορ��ζσ ετα�ρείεσ (Ν. 3887/2010)  

ΕΜ3.1.0.0-A29 Ζγ�ρ�ςθ Τροποποίθςθσ Λε�τουργίασ Ιδ�ότυπων Μεταφορ���ν Ετα�ρε��ν - 
ΙΜΕ (Ν. 383/76)  

ΕΜ3.1.0.0-A30 Ζγ�ρ�ςθ Μίςκωςθσ οχθμάτων ςτ�σ οδ��ζσ εμπορευματ��ζσ μεταφορζσ 

ΕΜ3.1.0.0-A31 Ζ�δοςθ άδε�ασ προςωρ�νισ λε�τουργίασ Μεταφορ��ισ Επ�χείρθςθσ (Ρ.Δ 
346/01) Επ�βατ���ν �α� Εμπορευματ���ν μεταφορ�ν  

ΕΜ3.1.0.0-A32 Ζ�δοςθ άδε�ασ προςωρ�νισ λε�τουργίασ Μεταφορ��ισ Επ�χείρθςθσ 
(Ν.3887/10) Εμπορευματ���ν μεταφορ�ν 

ΕΜ3.1.0.0-A33 Ταξ�νόμθςθ �α� αποςτολι π�ςτοπο�θτ���ν τ�που Β ςτα αρμόδ�α τελωνεία, 
μετά τθν �αταχ�ρθςθ νζων οχθμάτων ςτθν εφαρμογι του Υπουργείου ΥΥΜ. 

β. Στο Σμιμα Χοριγθςθσ Αδε��ν Οδιγθςθσ (ΚΩΔ. ΕΜ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρλθροφόρθςθ, ζλεγχοσ, ε�τζλεςθ, χοριγθςθ, ςυγ�ρότθςθ, 
προγραμματ�ςμόσ �α� επίβλεψθ όλων των ςυνολ���ν πράξεων που αφορο�ν άδε�εσ 
οδιγθςθσ οχθμάτων �α� δ����λων, �ακ�σ �α� γ�α κζματα ε�πα�δευτ�ν υποψθφίων 
οδθγ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Άδε�εσ οδιγθςθσ 

ΕΜ3.2.0.0-A1 Χοριγθςθ νζων ι επζ�ταςθ αδε��ν οδιγθςθσ 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.1 Ζ�δοςθ Δελτίων Ε�παίδευςθσ Εξζταςθσ (ΔΕΕ) μετά τθν �ατάκεςθ φα�ζλου 
υποψθφίου οδθγο� (αρχ��όσ φά�ελοσ/επζ�ταςθ άδε�ασ οδιγθςθσ)  

--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.2 �εωρθτ��ζσ εξετάςε�σ υποψθφίων οδθγ�ν  

--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.3 Ρρα�τ��ζσ εξετάςε�σ υποψθφίων οδθγ�ν 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.4 �εωρθτ��ζσ εξετάςε�σ χοριγθςθσ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ 
Ι�ανότθτασ (ΡΕΙ) 

ΕΜ3.2.0.0-A2 Χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ (ΡΕΙ) μετά από 
δ�ενζργε�α κεωρθτ���ν �α� πρα�τ���ν εξετάςεων υποψθφίων οδθγ�ν ι μετά τθν 
παρα�ολο�κθςθ ςεμ�ναρίου 

ΕΜ3.2.0.0-A3 Σ�ναψθ - Ανανζωςθ ςυμβάςεων με γ�ατρο�σ γ�α τθν �ατρ��ι εξζταςθ 
υποψθφίων οδθγ�ν 

ΕΜ3.2.0.0-A4 Ανανζωςθ αδε��ν οδιγθςθσ 
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ΕΜ3.2.0.0-A5 Καταχ�ρθςθ αδε��ν οδιγθςθσ ΑΜ ςε υπάρχουςα άδε�α οδιγθςθσ ι 
χοριγθςθ νζασ άδε�ασ οδιγθςθσ  

ΕΜ3.2.0.0-A6 Χοριγθςθ ελλθν��ισ άδε�ασ οδιγθςθσ βάςε� ξζνθσ-Ανταλλαγι άδε�ασ 
οδιγθςθσ βάςθ ξζνθσ 

ΕΜ3.2.0.0-A7 Επ�ςτροφι ελλθν��ισ άδε�ασ οδιγθςθσ θ οποία ανταλλάχκθ�ε με αντίςτο�χθ 
�ράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.  

ΕΜ3.2.0.0-A8 Αντ��ατάςταςθ παλα�άσ άδε�ασ οδιγθςθσ όλων των �ατθγορ��ν με νζου 
�ο�νοτ��ο� τ�που 

ΕΜ3.2.0.0-A9 Ζ�δοςθ δ�ο��θτ���ν πράξεων προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ άδε�ασ 
οδιγθςθσ αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν - παραπομπισ γ�α επανεξζταςθ οδθγ�ν 
αυτο��νιτων αμφ�βόλου οδθγθτ��ισ ��ανότθτασ �α� υγείασ  

ΕΜ3.2.0.0-Δ9.1 Α�αι�έζειρ- αποδόζειρ διπλωμά�ων ζε ζςνε�γαζία με �ην Τ�οσαία  

ΕΜ3.2.0.0-A10 Επαναχοριγθςθ άδε�ασ οδιγθςθσ βάςε� Συςτιματοσ Ελζγχου Συμπερ�φοράσ 
Οδθγ�ν - ΣΕΣΟ (pointsystem) 

ΕΜ3.2.0.0-A11 Μετατροπι άδε�ασ οδιγθςθσ (Ρερ�ορ�ςμόσ ι επαναχοριγθςθ �ατθγορ��ν 
�ςχ�ουςασ άδε�ασ οδιγθςθσ). 

ΕΜ3.2.0.0-A12 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / επζ�ταςθ /ανά�λθςθ / φκορά / απ�λε�α ε�δ��ισ 
άδε�ασ οδιγθςθσ ΕΔΧ αυτο��νιτων 

ΕΜ3.2.0.0-A13 Χοριγθςθ αντ�γράφου άδε�ασ οδιγθςθσ λόγω απ�λε�ασ 

ΕΜ3.2.0.0-A14 Χοριγθςθ αντ�γράφου άδε�ασ οδιγθςθσ λόγω φκοράσ ι αλλοίωςθσ 

ΕΜ3.2.0.0-A15 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �ατάκεςθσ δ��α�ολογθτ���ν, �ατοχισ άδε�ασ 
οδιγθςθσ γ�α ςυμμετοχι ςε δ�αγων�ςμο�σ �.ά. 

ΕΜ3.2.0.0-A16 Μεταβολι ςτο�χείων ελλθν��ισ άδε�ασ οδιγθςθσ 

ΕΜ3.2.0.0-A17 Τιρθςθ μθτρ�ου ε�δ���ν αδε��ν οδιγθςθσ ΕΔΧ 

ΕΜ3.2.0.0-A18 Δ�εξαγωγι εξετάςεων γ�α από�τθςθ ε�δ��ισ άδε�ασ οδιγθςθσ ΕΔΧ 

ΕΜ3.2.0.0-A19 Αποςτολι αδε��ν οδιγθςθσ προσ ε�τ�πωςθ ςτθ Δ/νςθ Δ�αβατθρίων τθσ 
ΕΛΑΣ 

ΕΜ3.2.0.0-A20 Δ�αχείρ�ςθ εντ�πων-β�βλίων προσ δ�άκεςθ �α� αποςτολι παραβόλων ςτο 
ΥΥΜ 

ΕΜ3.2.0.0-A21 Αρχε�οκζτθςθ φα�ζλων αδε��ν οδιγθςθσ 

ΕΜ3.2.0.0-A22 Αρχε�οκζτθςθ φα�ζλων ε�δ���ν αδε��ν οδιγθςθσ ΕΔΧ 

Άδε�εσ (Αναγγελίεσ) ας�ιςεωσ επαγγελμάτων ε�παίδευςθσ οδθγ�ν 

ΕΜ3.2.0.0-A23 Αναγγελία ζναρξθσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ ε�πα�δευτο� υποψθφίων 
οδθγ�ν / Ανανζωςθ δ��α��ματοσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ Ε�πα�δευτι υποψθφίων οδθγ�ν / 
αφαίρεςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγζλματοσ ε�πα�δευτο� υποψθφίων οδθγ�ν 

ΕΜ3.2.0.0-A24 Αναγγελία ε�πα�δευτι υποψθφίων οδθγ�ν προερχόμενου από �ράτοσ - 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ περί ζναρξθσ τθσ ίδ�ασ δραςτθρ�ότθτασ ςτθν Ελλάδα 
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ΕΜ3.2.0.0-A25 Σ�ςταςθ �α� λε�τουργία Ρε�καρχ���ν Συμβουλίων παραβάςεων 
ε�πα�δευτ�ν υποψθφίων οδθγ�ν. 

ΕΜ3.2.0.0-A26 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Κζντρου �εωρθτ��ισ Ε�παίδευςθσ 
υποψθφίων οδθγ�ν ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο  

--ΕΜ3.2.0.0-Δ26.1 Αναγγελία ίδρυςθσ ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ26.2 Αναγγελία λε�τουργίασ ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο 

ΕΜ3.2.0.0-A27 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Σχολισ / Κζντρου Επαγγελματ��ισ 
Κατάρτ�ςθσ γ�α τθ χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ (ΡΕΙ) ςε οδθγο�σ 
μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων  

ΕΜ3.2.0.0-A28 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ άδε�ασ λε�τουργίασ Σχολισ / Κζντρου 
Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ γ�α τθ χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ 
(ΡΕΙ) ςε οδθγο�σ μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων 

ΕΜ3.2.0.0-A29 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ 
υποψθφίων οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.1 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων 
οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.2 Αναγγελία λε�τουργίασ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων 
οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.3 Τροποποίθςθ αδε��ν λε�τουργίασ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ 
υποψθφίων οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

ΕΜ3.2.0.0-A30 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Σχολ�ν Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ 
Οδθγ�ν Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ30.1 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολ�ν Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ Οδθγ�ν 
Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ30.2 Αναγγελία λε�τουργίασ Σχολ�ν Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ Οδθγ�ν 
Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

ΕΜ3.2.0.0-A31 Αναγγελία λε�τουργίασ Σχολ�ν Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ Μεταφορζων 
(Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) 

ΕΜ3.2.0.0-A32 Σ�ςταςθ �α� λε�τουργία Ρε�καρχ���ν Συμβουλίων παραβάςεων οδθγ�ν ΕΔΧ 
οχθμάτων 

ΕΜ3.2.0.0-A33 Ζ�δοςθ δ�ο��θτ���ν πράξεων προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ αδε��ν 
λε�τουργίασ ςχολ�ν οδθγ�ν - υπο�αταςτθμάτων - ςχολ�ν ΚΕ�ΕΥΟ - ςχολ�ν ΡΕΙ - ΣΕΚΑΜ - 
ΣΕΚΟΟΜΕ  

ΕΜ3.2.0.0-A34 Ζλεγχο� Σχολ�ν - ΚΕ�ΕΥΟ - Σχολ�ν ΡΕΙ - Σχολ�ν ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.1 Ζγ�ρ�ςθ προγραμμάτων / προγραμματ�ςμόσ εξετάςεων γ�α τθν χοριγθςθ 
ι τθν ανανζωςθ των π�ςτοπο�θτ���ν οδθγ�ν μεταφοράσ επ��ίνδυνων εμπορευμάτων ADR 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.2 �εωρθτ��ζσ εξετάςε�σ γ�α τθν χοριγθςθ ι τθν ανανζωςθ των 
π�ςτοπο�θτ���ν οδθγ�ν μεταφοράσ επ��ίνδυνων εμπορευμάτων ADR 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.3 Ζ�δοςθ / ανανζωςθ των π�ςτοπο�θτ���ν οδθγ�ν μεταφοράσ επ��ίνδυνων 
εμπορευμάτων ADR 
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--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.4 Ζγ�ρ�ςθ προγραμμάτων / προγραμματ�ςμόσ εξετάςεων γ�α τθν από�τθςθ 
Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Επάρ�ε�ασ (Ρ.Ε.Ε.) οδ��ο� μεταφορζα εμπορευμάτων �α� 
επ�βατ�ν. 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.5 �εωρθτ��ζσ εξετάςε�σ γ�α τθν από�τθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ 
Επάρ�ε�ασ (Ρ.Ε.Ε.) οδ��ο� μεταφορζα εμπορευμάτων �α� επ�βατ�ν 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.6 Ζ�δοςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Επάρ�ε�ασ (Ρ.Ε.Ε.) οδ��ο� 
μεταφορζα εμπορευμάτων �α� επ�βατ�ν. 

--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.7 Ζ�δοςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / χοριγθςθ αντ�γράφου �άρτασ 
ψθφ�α�ο� ταχογράφου 

ΕΜ3.2.0.0-A35 Α�σειοθέ�ηζη �ακέλων εκπαιδες�ών 

ΕΜ3.2.0.0-A36 Α�σειοθέ�ηζη �ακέλων Σσολών οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ- ΠΕΙ. 

γ. Στο Σμιμα ΚΣΕΟ (ΚΩΔ. ΕΜ3.3)ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου 
να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�ενζργε�α τεχν���ν ελζγχων όλων των οχθμάτων που αφορο�ν τθν 
αςφαλι �υ�λοφορία τουσ, �ακ�σ �α� ε�δ���ν τεχν���ν ελζγχων ςε ε�δ��ζσ �ατθγορίεσ 

οχθμάτων, �ςτε να δ�αςφαλίηετα� θ �αλι λε�τουργία �α� χριςθ τουσ �α� θ προςταςία του 
περ�βάλλοντοσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ3.3.0.0-A1 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.1 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.2 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.3 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� <3,5Τ Μ��το� Βάρουσ (Μ.Β.) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.4 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� >3,5Τ Μ.Β. �α� ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.5 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.6 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.7 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτ��ο�  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.8 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.9 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου >3,5Τ Μ.Β. �α� ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.10 Αρχ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.11 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.12 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.13 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.14 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.15 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� <3,5Τ Μ.Β 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.16 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� >3,5Τ Μ.Β & ςυρμ�ν  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.17 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ 
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.18 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.19 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτ��ο� 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.20 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου <3,5Τ Μ.Β 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.21 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου >3,5Τ Μ.Β �α� ςυρμ�ν  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.22 Ρερ�οδ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.23 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

ΕΜ3.3.0.0-A2 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.1 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.2 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.3 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� <3,5Τ Μ.Β 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.4 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγο� >3,5Τ Μ.Β �α� ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.5 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.6 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.7 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτ��ο� 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.8 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου <3,5Τ Μ.Β 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.9 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ βυτ�οφόρου >3,5Τ Μ.Β & ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.10 Ε�ο�ς�οσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.11 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

ΕΜ3.3.0.0-A3 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.1 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Εγ�ατάςταςθσ Υγραερ�ο�ίνθςθσ ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.2 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Εγ�ατάςταςθσ Υγραερ�ο�ίνθςθσ ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.3 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Απεγ�ατάςταςθσ Υγραερ�ο�ίνθςθσ ΕΙΧ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.4 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Απεγ�ατάςταςθσ Υγραερ�ο�ίνθςθσ ΦΙΧ <3,5Τ 
Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.5 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Εγ�ατάςταςθσ Φυς��ο� Αερίου ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.6 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Εγ�ατάςταςθσ Φυς��ο� Αερίου ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.7 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Απεγ�ατάςταςθσ Φυς��ο� Αερίου ΕΙΧ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.8 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Απεγ�ατάςταςθσ Φυς��ο� Αερίου ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.9 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Ρρόςκεςθ Αξόνων Φορτθγ�ν>3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.10 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Αφαίρεςθ Αξόνων Φορτθγ�ν>3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.11 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγ�ν με προεγ�ατεςτθμζνο ABS >3,5Τ 
Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.12 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Λεωφορείων με προεγ�ατεςτθμζνο A.B.S. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.13 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Φορτθγ�ν με ε� των υςτζρων τοποκζτθςθ ABS 
>3,5Τ Μ.Β. 
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.14 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Λεωφορείων με ε� των υςτζρων Τοποκζτθςθ 
ABS 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.15 Ζ�δοςθ Ρρα�τ��ο� - Βεβαίωςθσ Τεχν��ο� Ελζγχου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.16 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.17 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Υλ���ν �α� 
Ευπακ�ν Ρροϊόντων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.18 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Υλ���ν 
(ADR) ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.19 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επ���νδ�νων Υλ���ν 
(ADR) ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β �α� ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.20 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Ευπακ�ν Ρροϊόντων 
(ATP) ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β. �α� ςυρμ�ν 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.21 Ζ�δοςθ Ρρα�τ��ο� - Βεβαίωςθσ Τεχν��ο� Ελζγχου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.22 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

ΕΜ3.3.0.0-A4 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ Ε�πα�δευτ���ν Οχθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.1 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.2 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.3 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β �α� ςυρμ�ν  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.4 Ε�δ��όσ Τεχν��όσ Ζλεγχοσ λεωφορείων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.5 Ζ�δοςθ Ρρα�τ��ο� - Βεβαίωςθσ Τεχν��ο� Ελζγχου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.6 Ζ�δοςθ Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφ��ό ς�ςτθμα) 

ΕΜ3.3.0.0-A5 Ζλεγχοσ �αυςαερίων οχθμάτων �α� χοριγθςθ Κάρτασ Ελζγχου Καυςαερίων 
(ΚΕΚ) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.1 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.2 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΕΔΧ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.3 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.4 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.5 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.6 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.7 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΔΧ αςτ��ο� 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.8 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ βυτ�οφόρου <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.9 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ βυτ�οφόρου >3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.10 Ζλεγχοσ Καυςαερίων �α� Χοριγθςθ ΚΕΚ αςκενοφόρου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.11 Ζ�δοςθ ΚΕΚ Κάρτα Ελζγχου Καυςαερίων 

ΕΜ3.3.0.0-A6 Ζλεγχοσ Καυςαερίων Οχθμάτων από Κ�νθτι μονάδα ςτον Δρόμο 
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.1 Ζλεγχοσ Καυςαερίων ΕΙΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.2 Ζλεγχοσ Καυςαερίων ΕΔΧ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.3 Ζλεγχοσ Καυςαερίων ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.4 Ζλεγχοσ Καυςαερίων ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β. 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.5 Ζλεγχοσ Καυςαερίων λεωφορείων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.6 Ρ�ςτοποίθςθ - Βεβαίωςθ Ελζγχου 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.7 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν δεδομζνων, ςε θμερις�α �α� μθν�αία βάςθ 

ΕΜ3.3.0.0-A7 Τεχν��όσ ζλεγχοσ δ����λων, μοτοποδθλάτων �α� μοτος��λετ�ν �α� ζ�δοςθ 
Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου (ΔΤΕ) 

ΕΜ3.3.0.0-A8 Δε�γματολθπτ��όσ Τεχν��όσ ζλεγχοσ όλων των �ατθγορ��ν οχθμάτων (ε�τόσ 
μότο) με χριςθ Κ�νθτισ Μονάδασ Τεχν��ο� Ελζγχου Οχθμάτων (ΚΙ.ΜΟ.ΤΕ.Ο.) �α� ζ�δοςθ 
Δελτίου Τεχν��ο� Ελζγχου (ΔΤΕ) 

ΕΜ3.3.0.0-A9 Γραμματε�α�ι Υποςτιρ�ξθ  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.1 Δ�α�ίνθςθ Δελτίων Τεχν��ο� Ελζγχου (ΔΤΕ) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.2 Δ�α�ίνθςθ Δελτίων Καρτ�ν Ελζγχου Καυςαερίων (ΚΕΚ) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.3 Δ�α�ίνθςθ Ενδε��τ���ν Σθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.4 Δ�α�ίνθςθ Ε�ςερχομζνων - Εξερχομζνων Εγγράφων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.5 Δ�ε�περαίωςθ Ε�ςερχομζνων - Εξερχομζνων Εγγράφων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.6 Τιρθςθ θμερις�ων ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων τεχν���ν ελζγχων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.7 Τιρθςθ μθν�αίων ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων τεχν���ν ελζγχων  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.8 Τιρθςθ θμερις�ων ο��ονομ���ν ςτο�χείων τεχν���ν ελζγχων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.9 Τιρθςθ μθν�αίων ο��ονομ���ν ςτο�χείων τεχν���ν ελζγχων  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.10 Ρρογραμματ�ςμόσ οχθμάτων γ�α τεχν��ό ζλεγχο 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.11 Ραροχι πλθροφορ��ν γ�α τεχν��ό ζλεγχο οχθμάτων 

ΕΜ3.3.0.0-A10 Δ�αδ��αςίεσ ελζγχων - Δ�ε�περαίωςθ -- Ρ�ςτοποίθςθ �ατά ISO 9001/2008 (N. 
4070/2012 αρκρ.185 παρ.10 η)  

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.1 Δ�ενζργε�α θμερις�ων δε�γματολθπτ���ν ελζγχων οχθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.2 Εποπτεία Λε�τουργίασ Υπθρεςίασ (ISO 9001/2008) 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.3 Δ�ε�περαίωςθ υπθρες�α��ν κεμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.4 Κακθμερ�νόσ ζλεγχοσ �αλισ λε�τουργίασ μθχανθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.5 Ρροετο�μαςία �αλισ λε�τουργίασ μθχανθμάτων 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.6 Δ�αδ��αςία ενεργε��ν Ρ�ςτοποίθςθσ ISO 9001/2008 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.7 Ζλεγχοσ μθχανογραφ��ο� ςυςτιματοσ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.8 Ζλεγχοσ ςωςτισ λε�τουργίασ Συςτιματοσ Ρο�ότθτασ 

--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.9 Ε�παίδευςθ - Ρ�ςτοποίθςθ Τεχν��ο� Δ�ευκυντι (ISO 9001/2008)  
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.10 Ε�παίδευςθ - Ρ�ςτοποίθςθ Τεχν���ν Υπαλλιλων (ISO 9001/2008). 

δ. Στο Σεχν��ό Σμιμα (ΚΩΔ. ΕΜ3.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρλθροφόρθςθ, επεξεργαςία, ζλεγχοσ, παρα�ολο�κθςθ, ε�τζλεςθ �α� 
χοριγθςθ δ�ο��θτ���ν πράξεων, που αφορο�ν τεχν��ά κζματα ςτακμ�ν εξυπθρζτθςθσ 
οχθμάτων, τεχν���ν ςτο�χείων αυτο��νιτων, αδε��ν άς�θςθσ επαγγζλματοσ τεχν�τ�ν 
αυτο��νιτων, κζματα επ��ο�νων��ν, �ακ�σ �α� γεν��ότερων τεχν���ν κεμάτων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Εγ�αταςτάςε�σ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A1 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ ςτακμ�ν υπεραςτ���ν 
λεωφορείων που δ�ακζτουν εγ�αταςτάςε�σ αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A2 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτακμ�ν υπεραςτ���ν λεωφορείων άνευ 
εγ�αταςτάςεων αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A3 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ ςτακμ�ν φορτθγ�ν αυτο��νιτων 
γ�α φόρτωςθ εμπορευμάτων που δ�ακζτουν εγ�αταςτάςε�σ ςυμπερ�λαμβανομζνου 
εγ�αταςτάςεων αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A4 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτακμ�ν φορτθγ�ν αυτο��νιτων γ�α 
φόρτωςθ εμπορευμάτων άνευ εγ�αταςτάςεων αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A5 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμ�ν επ�βατ���ν 
αυτο��νιτων που δ�ακζτουν εγ�αταςτάςε�σ ςυμπερ�λαμβανομζνου εγ�αταςτάςεων 
αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A6 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμ�ν επ�βατ���ν 
αυτο��νιτων άνευ αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.4.0.0-A7 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ υπαίκρ�ων ςτακμ�ν επ�βατ���ν αυτο��νιτων 

ΕΜ3.4.0.0-A8 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων (με ι 
άνευ πλυντθρίου - λ�παντθρίου) 

ΕΜ3.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ πρατθρίων δ�ανομισ πεπ�εςμζνου 
φυς��ο� αερίου (με ι άνευ πλυντθρίου - λ�παντθρίου) 

ΕΜ3.4.0.0-A10 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ αμ�γ�ν ι μ��τ�ν πρατθρίων 
υγρ�ν �αυςίμων �α� υγραερίου (με ι άνευ πλυντθρίου -λ�παντθρίου) 

ΕΜ3.4.0.0-A11 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτεγαςμζνων πλυντθρίων-λ�παντθρίων 
επ�βατ���ν αυτο��νιτων 

ΕΜ3.4.0.0-A12 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςυνεργείων επ�ς�ευισ �α� ςυντιρθςθσ 
αυτο��νιτων, μοτος��λετ�ν �α� μοτοποδθλάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �αταλλθλότθτασ / �αλισ λε�τουργίασ Θ/Μ 
εγ�αταςτάςεων πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων �α� λο�π�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A14 Δ�ενζργε�α ελζγχων ςε εγ�αταςτάςε�σ Ζλεγχο� εγ�αταςτάςεων πρατθρίων 
υγρ�ν �αυςίμων - υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων -ςτακμ�ν 
αυτο��νιτων - ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων 
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ΕΜ3.4.0.0-A15 Δ�ενζργε�α ελζγχων τιρθςθσ Ζλεγχοσ δ�ατιρθςθσ των όρων των Ρρότυπων 
Ρερ�βαλλοντ���ν Δεςμε�ςεων (Ρ.Ρ.Δ.) πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων �α� λο�π�ν 
εγ�αταςτάςεων  

ΕΜ3.4.0.0-A16 Χοριγθςθ Καταλόγου Εφαρμοηόμενων Ρ.Ρ.Δ. πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων 
�α� λο�π�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A17 Ζ�δοςθ αποφάςεων Δ�ο��θτ��ζσ πράξε�σ προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ 
λε�τουργίασ πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - 
λ�παντθρίων -ςτακμ�ν αυτο��νιτων - ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν 
εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A18 Ζ�δοςθ αποφάςεων Δ�ο��θτ��ζσ πράξε�σ ςφράγ�ςθσ εγ�αταςτάςεων 
πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων 
-ςτακμ�ν αυτο��νιτων - ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων. 

ΕΜ3.4.0.0-A19 Σφράγ�ςθ / Αποςφράγ�ςθ εγ�αταςτάςεων πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - 
υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων - ςτακμ�ν αυτο��νιτων - 
ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A20 Αναγγελία �α� ανανζωςθ λε�τουργίασ αυτόνομθσ πανελλαδ��ισ επ�χείρθςθσ 
οδ��ισ βοικε�ασ οχθμάτων  

ΕΜ3.4.0.0-A21 Αναγγελία �α� ανανζωςθ λε�τουργίασ ςυνεργάτθ οδ��ισ βοικε�ασ οχθμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A22 Αναγγελία �α� ανανζωςθ λε�τουργίασ Ιδ�ωτ��ο� Κζντρου Τεχν��ο� Ελζγχου 
Οχθμάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 

ΕΜ3.4.0.0-A23 Χοριγθςθ εξους�οδότθςθσ των ςυνεργείων επ�ς�ευισ οχθμάτων γ�α τθν 
τοποκζτθςθ �α� ζλεγχο περ�ορ�ςτ�ν ταχ�τθτασ - ταχογράφων- ταξ�μζτρων 

ΕΜ3.4.0.0-A24 Χοριγθςθ εξους�οδότθςθσ των ςυνεργείων επ�ς�ευισ οχθμάτων γ�α 
χοριγθςθ �άρτασ ελζγχου �αυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) 103079/3712/92 �α� Φ50/74702/3233/97 
Κ.Υ.Α. 

ΕΜ3.4.0.0-A25 Χοριγθςθ �αρτ�ν ελζγχου �αυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) ςε εξους�οδοτθμζνα 
ςυνεργεία �α� ΚΤΕΟ 103079/3712/92 �α� Φ50/74702/3233/97 Κ.Υ.Α. 

ΕΜ3.4.0.0-A26 Αρχε�οκζτθςθ φα�ζλων αδε��ν εγ�αταςτάςεων  

Άδε�εσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ 

ΕΜ3.4.0.0-A27 Χοριγθςθ / ανανζωςθ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ Μεταφορζα 
εμπορευμάτων �α� επ�βατ�ν εκν���ν �α� δ�εκν�ν μεταφορ�ν, ζλεγχοσ εφαρμογισ των 
όρων τθσ άδε�ασ �α� επ�βολι �υρ�ςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A28 Ανά�λθςθ άδε�ασ οδ��ο� μεταφορζα εμπορευμάτων / επ�βατ�ν 

ΕΜ3.4.0.0-A29 Χοριγθςθ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτο��νιτων όλων των 
ε�δ��οτιτων, με ι χωρίσ εξετάςε�σ 

ΕΜ3.4.0.0-A30Ζ�δοςθ αδε��ν �ο�νοτ��ο� τ�που Κο�νοτ��ζσ άδε�εσ γ�α δ�εκνι οδ��ι 
μεταφορά επ�βατ�ν (ΕΚ 1073/2009) 

ΕΜ3.4.0.0-A31Ζ�δοςθ αδε��ν �ο�νοτ��ο� τ�που Κο�νοτ��ζσ άδε�εσ γ�α δ�εκνι οδ��ι 
μεταφορά εμπορευμάτων (ΕΚ 1072/2009) ΕΔΥΜ cop-document 

Επ��ο�νωνίεσ 
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ΕΜ3.4.0.0-A32 Αναγγελία ζναρξθσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ / Χοριγθςθ πτυχίου χε�ρ�ςτι 
αςυρμάτου, ραδ�οερας�τζχνθ, άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ ραδ�οθλε�τρολόγου Α �α� Β, 
ραδ�οτεχνίτθ, βοθκο� ραδ�οτεχνίτθ, με ι χωρίσ εξετάςε�σ  

ΕΜ3.4.0.0-A33 Δ�ενζργε�α κεωρθτ���ν εξετάςεων γ�α τθν από�τθςθ πτυχίου 
ραδ�οερας�τζχνθ ε�ςαγωγ��ο� επ�πζδου �α� �ατθγορίασ 1 

ΕΜ3.4.0.0-A34 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ραδ�οθλε�τρ��ο� εργαςτθρίου �ατθγορ��ν 
Α, Β, Γ, ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων τθσ αδείασ �α� επ�βολι ςχετ���ν �υρ�ςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A35 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων τθσ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ 
ραδ�οθλε�τρολόγου �α� ραδ�οτεχνίτθ 

ΕΜ3.4.0.0-A36 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων των αδε��ν ραδ�οςτακμ�ν (CB), ςτακμ�ν 
τθλεόραςθσ, ςτακμ�ν αςυρμάτου, δε�τ�ν λιψθσ - �ερα��ν ραδ�οανα�ο�ν�ςεων, ε�δ���ν 
ραδ�οδ��τ�ων, ας�ρματων τθλεφ�νων �α� ςυς�ευ�ν, ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ �α� 
επ�βολι των προβλεπομζνων �υρ�ςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A37 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / μεταβολι αλλαγισ ςτο�χείων 
άδε�ασ λε�τουργίασ ραδ�οερας�τεχν��ο� ςτακμο� 

ΕΜ3.4.0.0-A38 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / μεταβολι αλλαγισ ςτο�χείων 
ε�δ��ισ άδε�α �ατθγορίασ 1 αναμεταδοτ�ν επαναλθπτ�ν - ραδ�οφάρων 

ΕΜ3.4.0.0-A39 Εποπτεία �α� ζλεγχοσ ςυς�ευ�ν γ�α τθ ςυμμόρφωςι τουσ ωσ προσ τθν 
θλε�τρομαγνθτ��ι ςυμβατότθτα (EMC) �α� επ�βολι �υρ�ςεων εποπτεία -- ζλεγχοσ -- 
�υρ�ςε�σ Κ.Υ.Α. 94649/8682/1993 

ΕΜ3.4.0.0-A40 Μθτρ�ο ραδ�οερας�τεχν�ν  

ΕΜ3.4.0.0-A41 Μθτρ�ο ραδ�οςτακμ�ν CB 

ΕΜ3.4.0.0-A42 Μθτρ�ο επαγγελματ���ν αδε��ν 

ΕΜ3.4.0.0-A43 Αρχε�οκζτθςθ φα�ζλων επαγγελματ���ν αδε��ν 

Τεχν��όσ ζλεγχοσ οχθμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A44 Ζλεγχοσ προ�ποκζςεων αλλαγισ ��ρ�ων χαρα�τθρ�ςτ���ν οχθμάτων 

--ΕΜ3.4.0.0-Δ44.1 Ζγ�ρ�ςθ αλλαγισ ελαςτ���ν οχιματοσ 

ΕΜ3.4.0.0-A45 Συγ�ρότθςθ επ�τροπ�ν ελζγχου ταυτότθτασ αυτο��νιτων - μοτος��λετ�ν 

ΕΜ3.4.0.0-A46 Δ�ενζργε�α εντολισ ελζγχου οχιματοσ Ε�δ��ισ Xριςθσ - Ε�δ��ο� Σ�οπο� γ�α 
τθν ζγ�ρ�ςθ από το ΥΥΜ  

ΕΜ3.4.0.0-A47 Ζλεγχοσ οδθγ��ν ζγ�ρ�ςθσ τ�που �α�νο�ργ�ου οχιματοσ �α� χοριγθςθ 
�ωδ��ο� ζγ�ρ�ςθσ 

ΕΜ3.4.0.0-A48 Χοριγθςθ εγ�ρίςεων δ�ας�ευισ φορτθγ�ν αυτο��νιτων 

ΕΜ3.4.0.0-A49 Χοριγθςθ εγ�ρίςεων τ�που μεμονωμζνων αυτο��νιτων μεταφορ�ν 
επ��ίνδυνων εμπορευμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A50 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων �α� προ�ποκζςεων �υ�λοφορίασ των ΦΔΧ 
αυτο��νιτων, ΕΔΧ αυτο��νιτων �α� ΦΙΧ αυτο��νιτων από μ��τά �λ�μά��α ελζγχου �α� 
επ�βολι των προβλεπόμενων �υρ�ςεων 
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ΕΜ3.4.0.0-A51 Τεχν��όσ ζλεγχοσ - επ�κεωριςε�σ αυτο��νιτων που προςζρχοντα� γ�α ζ�δοςθ 
άδε�ασ �υ�λοφορίασ ι άλλο ς�οπό �α� άλλων περ�πτ�ςεων 

ΕΜ3.4.0.0-A52 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / αλλαγισ ςτο�χείων �αρτ�ν 
ψθφ�α�ο� ταχογράφου γ�α οδθγο�σ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επ�χε�ριςε�σ �α� γ�α Αρχζσ 
Ελζγχου 

ΕΜ3.4.0.0-A53 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α ε�τελων�ςμό αυτο��νιτων 

ΕΜ3.4.0.0-A54 Χοριγθςθ ςθμε��ματοσ ζλξθσ ελαφρ�ν ρυμουλ�ο�μενων 

ΕΜ3.4.0.0-A55 Χοριγθςθ Σθμε��ματοσ Ρροςάρτθςθσ υμουλ�ο�μενου 

ΕΜ3.4.0.0-A56 Χοριγθςθ βεβα��ςεων αντ�ρρυπαντ��ισ τεχνολογίασ γ�α τον ε�τελων�ςμό 
του 

ΕΜ3.4.0.0-A57 Χάραξθ αρ�κμο� αςφαλείασ οχιματοσ 

ΕΜ3.4.0.0-A58 Αρχε�οκζτθςθ αποφάςεων εγ�ρίςεων τ�που οχθμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A59 �ε�ρθςθ μελετ�ν οχθμάτων 

ΕΜ3.4.0.0-A60 Χοριγθςθ βεβα��ςεων απαλλαγισ γ�α περ�ορ�ςτζσ ταχ�τθτασ 

ΕΜ3.4.0.0-A61 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α τοποκζτθςθ υδραυλ��ισ πόρτασ. 

ε. Στο Σμιμα Δ�ο��θτ��ισ Τποςτιρ�ξθσ Μεταφορ�ν (ΚΩΔ. ΕΜ3.5) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Επ��ο�νωνία, ενθμζρωςθ, παραλαβι, ζλεγχοσ, δ�αβίβαςθ, 
πλθροφόρθςθ �α� δ�ε�περαίωςθ όλων των δ�ο��θτ���ν υποκζςεων τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΕΜ3.5.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων ανκρ�π�νου δυναμ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μεταβολζσ, 
παρουςία, άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ των αντίςτο�χων 
Τμθμάτων των Δ�ευκ�νςεων Δ�ο��θτ���ν / Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΕΜ3.5.0.0-A2 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ (μζρ�μνα γ�α 
προγραμματ�ςμό, προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτο�χο Τμιμα 
Ρρομθκε��ν 

ΕΜ3.5.0.0-A3 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� 
μζρ�μνα γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο 
Δ�ο��θτ��ισ �α� Τεχν��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ ο��είασ Δ�ε�κυνςθσ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΕΜ3.5.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

ΕΜ3.5.0.0-A5 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων τθσ Δ�ε�κυνςθσ (τιρθςθ πρωτο�όλλου, 
ς�νταξθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου) 

ΕΜ3.5.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν των προϊςταμζνων �α� του 
προςωπ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.5.0.0-A7 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα που δεν άπτοντα� αρμοδ�ότθτασ 
άλλου Τμιματοσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ι που απα�το�ν ς�νοψθ ςτο�χείων 

ΕΜ3.5.0.0-A8 Γραμματε�α�ι ςτιρ�ξθ των ςχετ���ν με τθ Δ�ε�κυνςθ Επ�τροπ�ν �α� Ομάδων 



142 
 

ΕΜ3.5.0.0-A9 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.5.0.0-A10 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, δ�άκεςθ εντ�πων). 

ΕΜ3.5.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρ�ων οχθμάτων, αδε��ν, π�να�ίδων, �αρτ�ν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ 
�.λπ. 

ΕΜ3.5.0.0-A12 Χοριγθςθ - Ανανζωςθ δελτίων ςτάκμευςθσ ςε ΑμεΑ 

ΕΜ3.5.0.0-A13 Ανάρτθςθ αποφάςεων ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

ΕΜ3.5.0.0-A14 Ανάρτθςθ αποφάςεων ςτο e-procurement.gov.gr 

ΕΜ3.5.0.0-A15 Δεςμε�ςε�σ παραβόλων e-paravolo. 

ςτ. Στο Σμιμα Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν Εορδαίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν �α� 
Επ��ο�νων��ν ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΕΜ3.6)ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι απο�εντρωμζνων υπθρες��ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν 
�α� Επ��ο�νων��ν ΡΕ Κοηάνθσ γ�α τθν εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν �α� επ�χε�ριςεων τθσ Εορδαίασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Άδε�εσ �υ�λοφορίασ οχθμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A1 Ζ�δοςθ νζων αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ π�να�ίδων 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.1 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΕΙΧ �α� ΔΙΧ  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.2 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.3 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.4 Χοριγθςθ νζασ άδε�ασ ΕΔΧ (νζο δ��αίωμα κζςθσ ςε �υ�λοφορία) ι 
μετατροπι υφ�ςτάμενθσ άδε�ασ ςε άλλο τ�πο Ν. 4070/12 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.5 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ ςε αντ��ατάςταςθ �υ�λοφορο�ντοσ οχιματοσ 
Δθμοςίασ Χριςθσ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.6 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ Δθμοςίασ Ανεξάρτθτθσ μονάδοσ () ΦΔΧ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.7 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ Δο��μαςτ���ν π�να�ίδων 
(ΔΟΚ) 

ΕΜ3.6.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδε��ν �υ�λοφορίασ  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ ��νθτιρα οχθμάτων 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ χρ�ματοσ οχθμάτων  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω εγ�ατάςταςθσ ςυςτιματοσ 
Υγραερ�ο�ίνθςθσ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.5 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω προςάρτθςθσ/αντ��ατάςταςθσ Ελ�υςτιρα - 
Επ��ακθμζνου - υμουλ�ουμζνου �.ά. Φορτθγ�ν 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.6 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω δ�άςπαςθσ Συρμο�  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.7 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω μετατροπισ αμαξ�ματοσ, αλλαγισ 
αμαξ�ματοσ, α�ξθςθσ μ��το� βάρουσ φορτθγ�ν 
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ΕΜ3.6.0.0-A3 Ζ�δοςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρ�κμο� πλα�ςίου 
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ,ΔΙΧ, ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ3.1 Χοριγθςθ αντ�γράφων αδε��ν �υ�λοφορίασ, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, 
�λοπισ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ3.2 Αντ��ατάςταςθ π�να�ίδων, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, �λοπισ  

ΕΜ3.6.0.0-A4 Δ�ε�περαίωςθ δ�αδ��ας��ν Α��νθςίασ - Δ�αγραφισ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.1 Ραραλαβι ςτο�χείων �υ�λοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ, ΦΔΧ, �α� ΕΔΧ �α� 
χοριγθςθ βεβα��ςεων α��νθςίασ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.2 Ζλεγχοσ ε�ςερχόμενων εγγράφων �α� ςτο�χείων �υ�λοφορίασ ςτθν 
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω α��νθςίασ  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.3 Επαναχοριγθςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� π�να�ίδων ΦΙΧ, ΦΔΧ �α� ΕΔΧ από 
α��νθςία 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.4 Ορ�ςτ��ι δ�αγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A5 Ραρα�ολο�κθςθ - Δ�αχείρ�ςθ Κυρ�ότθτασ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.1 Μεταβ�βάςε�σ Επ�βατθγ�ν �α� Δ����λων (ΕΙΧ �α� ΔΙΧ)  

-ΕΜ3.6.0.0-Δ5.2 Άρςθ παρα�ράτθςθσ �υρ�ότθτασ αυτο��νιτων 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.3 Θλε�τρον��ι Δζςμευςθ ι Αποδζςμευςθ οχθμάτων μετά από Δ��αςτ��ι ι 
Δ�ο��θτ��ι πράξθ, μζςω τθσ εφαρμογισ του αρμόδ�ου Υπουργείου  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντ�γράφου β�βλ�αρίου μεταβολ�ν �ατοχισ �α� 
�υρ�ότθτασ αυτο��νιτου ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ 

ΕΜ3.6.0.0-A6 Αποχαρα�τθρ�ςμόσ οχθμάτων Δθμοςίασ Χριςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α κζματα αδε��ν �υ�λοφορίασ, μεταβ�βάςεων, 
α��νθςίασ, �.ά. 

ΕΜ3.6.0.0-A8 Θλε�τρον��ι �αταχ�ρθςθ πρόςκετων ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν 
�υ�λοφορο�ντων οχθμάτων, ς�μφωνα με νζεσ οδθγίεσ �α� �ανον�ςμο�σ Ε.Ε. (άδε�εσ 
�υ�λοφορίασ νζου τ�που) - Δ�ορκ�ςε�σ ςτο�χείων αδε��ν �υ�λοφορίασ 

ΕΜ3.6.0.0-A9 Αποςτολι φα�ζλου οχιματοσ ςε άλλθ ςυγ�ο�νων�α�ι περ�οχι 

ΕΜ3.6.0.0-A10 Τθλεφων��ι Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν-Ραροχι πλθροφορ��ν 

ΕΜ3.6.0.0-A11 Χοριγθςθ βεβα��ςεων (κζματα αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� μεταβ�βάςεων) 

Επ�χε�ριςε�σ μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A12 Καταχ�ρθςθ λο�π�ν μεταφορ���ν επ�χε�ριςεων (φυς��ά ι νομ��ά 
πρόςωπα) που λε�το�ργθςαν πρ�ν τθν ζναρξθ του Ν.3887/10 �α� ςυνεχίηουν να 
λε�τουργο�ν με το παλ�ό �ακεςτ�σ ςτο Σ�ςτθμα Εκν��ο� Μθτρ�ου Μεταφορ���ν 
Επ�χε�ριςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A13 Ζγ�ρ�ςθ Τροποποίθςθσ Λε�τουργίασ Ιδ�ότυπων Μεταφορ���ν Ετα�ρε��ν - 
ΙΜΕ (Ν. 383/76)  

ΕΜ3.6.0.0-A14 Ζ�δοςθ άδε�ασ προςωρ�νισ λε�τουργίασ Μεταφορ��ισ Επ�χείρθςθσ (Ρ.Δ 
346/01) Επ�βατ���ν �α� Εμπορευματ���ν μεταφορ�ν  
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ΕΜ3.6.0.0-A15 Ταξ�νόμθςθ �α� αποςτολι π�ςτοπο�θτ���ν τ�που Β ςτα αρμόδ�α τελωνεία, 
μετά τθν �αταχ�ρθςθ νζων οχθμάτων ςτθν εφαρμογι του ΥΥΜ 

Άδε�εσ οδιγθςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A16 Χοριγθςθ αδε��ν οδιγθςθσ 

--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.1 Ζ�δοςθ Δελτίων Ε�παίδευςθσ Εξζταςθσ (ΔΕΕ) μετά τθν �ατάκεςθ 
φα�ζλου υποψθφίου οδθγο� (αρχ��όσ φά�ελοσ/επζ�ταςθ άδε�ασ οδιγθςθσ)  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.2 �εωρθτ��ζσ εξετάςε�σ υποψθφίων οδθγ�ν  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.3 Ρρα�τ��ζσ εξετάςε�σ υποψθφίων οδθγ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A17 Χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ (ΡΕΙ) μετά από 
δ�ενζργε�α κεωρθτ���ν εξετάςεων υποψθφίων οδθγ�ν  

ΕΜ3.6.0.0-A18 Σ�ναψθ - Ανανζωςθ ςυμβάςεων με γ�ατρο�σ γ�α τθν �ατρ��ι εξζταςθ 
υποψθφίων οδθγ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A19 Εξζταςθ οδθγ�ν /υποψθφίων οδθγ�ν από τθν δευτεροβάκμ�α �ατρ��ι 
επ�τροπι 

ΕΜ3.6.0.0-A20 Ανανζωςθ αδε��ν οδιγθςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A21 Αντ��ατάςταςθ αδε��ν οδιγθςθσ με Κο�νοτ��ο� Τ�που  

ΕΜ3.6.0.0-A22 Ζ�δοςθ δ�ο��θτ���ν πράξεων προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ άδε�ασ 
οδιγθςθσ αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν - παραπομπισ γ�α επανεξζταςθ οδθγ�ν 
αυτο��νιτων αμφ�βόλου οδθγθτ��ισ ��ανότθτασ �α� υγείασ  

ΕΜ3.6.0.0-A23 Επαναχοριγθςθ άδε�ασ οδιγθςθσ βάςε� Συςτιματοσ Ελζγχου Συμπερ�φοράσ 
Οδθγ�ν - ΣΕΣΟ (pointsystem) 

ΕΜ3.6.0.0-A24 Μετατροπι άδε�ασ οδιγθςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A25 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / επζ�ταςθ / φκορά / απ�λε�α ε�δ��ισ άδε�ασ 
οδιγθςθσ ΕΔΧ αυτο��νιτων 

ΕΜ3.6.0.0-A26 Χοριγθςθ αντ�γράφου απ�λε�ασ άδε�ασ οδιγθςθσ  

ΕΜ3.6.0.0-A27 Χοριγθςθ αντ�γράφου λόγω φκοράσ άδε�ασ οδιγθςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A28 Χοριγθςθ αντ�γράφου άδε�ασ οδιγθςθσ, λόγω απ�λε�ασ ι φκοράσ  

ΕΜ3.6.0.0-A29 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �ατάκεςθσ δ��α�ολογθτ���ν, �ατοχισ άδε�ασ 
οδιγθςθσ γ�α ςυμμετοχι ςε δ�αγων�ςμο�σ �.ά. 

Άδε�εσ (Αναγγελίεσ) ας�ιςεωσ επαγγελμάτων ε�παίδευςθσ οδθγ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A30 Αναγγελία ζναρξθσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ ε�πα�δευτο� υποψθφίων 
οδθγ�ν / Ανανζωςθ δ��α��ματοσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ Ε�πα�δευτι υποψθφίων οδθγ�ν  

ΕΜ3.6.0.0-A31 Αναγγελία ε�πα�δευτι υποψθφίων οδθγ�ν προερχόμενου από �ράτοσ - 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ περί ζναρξθσ τθσ ίδ�ασ δραςτθρ�ότθτασ ςτθν Ελλάδα 

ΕΜ3.6.0.0-A32 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Κζντρου �εωρθτ��ισ Ε�παίδευςθσ 
υποψθφίων οδθγ�ν ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο  

--ΕΜ3.6.0.0-Δ32.1 Αναγγελία ίδρυςθσ ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο 
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--ΕΜ3.6.0.0-Δ32.2 Αναγγελία λε�τουργίασ ΚΕ.�.Ε.Υ.Ο 

ΕΜ3.6.0.0-A33 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Σχολισ / Κζντρου Επαγγελματ��ισ 
Κατάρτ�ςθσ γ�α τθ χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ (ΡΕΙ) ςε οδθγο�σ 
μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων  

ΕΜ3.6.0.0-A34 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ άδε�ασ λε�τουργίασ Σχολισ / Κζντρου 
Επαγγελματ��ισ Κατάρτ�ςθσ γ�α τθ χοριγθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� Επαγγελματ��ισ Ι�ανότθτασ 
(ΡΕΙ) ςε οδθγο�σ μεταφοράσ επ�βατ�ν �α� εμπορευμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A35 Αναγγελία ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ 
υποψθφίων οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A36 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων οδθγ�ν 
αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A37 Αναγγελία λε�τουργίασ Σχολισ / Υπο�αταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων 
οδθγ�ν αυτο��νιτων �α� μοτος��λετ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A38 Ζ�δοςθ δ�ο��θτ���ν πράξεων προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ αδε��ν 
λε�τουργίασ ςχολ�ν οδθγ�ν - υπο�αταςτθμάτων - ςχολ�ν ΚΕ�ΕΥΟ - ςχολ�ν ΡΕΙ - ΣΕΚΑΜ - 
ΣΕΚΟΟΜΕ  

ΕΜ3.6.0.0-A39 Ζλεγχο� Σχολ�ν - ΚΕ�ΕΥΟ - Σχολ�ν ΡΕΙ - Σχολ�ν ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ 

Εγ�αταςτάςε�σ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A40 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμ�ν επ�βατ���ν 
αυτο��νιτων άνευ αντλ��ν �αυςίμων 

ΕΜ3.6.0.0-A41 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ αμ�γ�ν ι μ��τ�ν πρατθρίων 
υγρ�ν �αυςίμων �α� υγραερίου 

ΕΜ3.6.0.0-A42 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςτεγαςμζνων πλυντθρίων-λ�παντθρίων 
επ�βατ���ν αυτο��νιτων 

ΕΜ3.6.0.0-A43 Αναγγελία ζναρξθσ λε�τουργίασ ςυνεργείων επ�ς�ευισ �α� ςυντιρθςθσ 
αυτο��νιτων, μοτος��λετ�ν �α� μοτοποδθλάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A44 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �αταλλθλότθτασ / �αλισ λε�τουργίασ Θ/Μ 
εγ�αταςτάςεων Θ/Μ πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων �α� λο�π�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A45 Δ�ενζργε�α ελζγχων ςε εγ�αταςτάςε�σ πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - 
υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων -ςτακμ�ν αυτο��νιτων - 
ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A46 Δ�ενζργε�α ελζγχων τιρθςθσ των όρων των Ρρότυπων Ρερ�βαλλοντ���ν 
Δεςμε�ςεων (Ρ.Ρ.Δ.) πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων �α� λο�π�ν εγ�αταςτάςεων  

ΕΜ3.6.0.0-A47 Χοριγθςθ Καταλόγου Εφαρμοηόμενων Ρ.Ρ.Δ. πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων 
�α� λο�π�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A48 Ζ�δοςθ αποφάςεων Δ�ο��θτ��ζσ πράξε�σ προςωρ�νισ ι ορ�ςτ��ισ αφαίρεςθσ 
λε�τουργίασ πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - 
λ�παντθρίων -ςτακμ�ν αυτο��νιτων - ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν 
εγ�αταςτάςεων 
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ΕΜ3.6.0.0-A49 Ζ�δοςθ αποφάςεων Δ�ο��θτ��ζσ πράξε�σ ςφράγ�ςθσ εγ�αταςτάςεων 
πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων 
-ςτακμ�ν αυτο��νιτων - ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων. 

ΕΜ3.6.0.0-A50 Σφράγ�ςθ / Αποςφράγ�ςθ εγ�αταςτάςεων πρατθρίων υγρ�ν �αυςίμων - 
υγραερίου - πεπ�εςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λ�παντθρίων - ςτακμ�ν αυτο��νιτων - 
ςυνεργείων αυτο��νιτων �α� λο�π�ν ςυναφ�ν εγ�αταςτάςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A51 Αναγγελία �α� ανανζωςθ λε�τουργίασ Ιδ�ωτ��ο� Κζντρου Τεχν��ο� Ελζγχου 
Οχθμάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 

ΕΜ3.6.0.0-A52 Χοριγθςθ εξους�οδότθςθσ των ςυνεργείων επ�ς�ευισ οχθμάτων γ�α τθν 
τοποκζτθςθ �α� ζλεγχο περ�ορ�ςτ�ν ταχ�τθτασ - ταχογράφων 

ΕΜ3.6.0.0-A53 Χοριγθςθ εξους�οδότθςθσ των ςυνεργείων επ�ς�ευισ οχθμάτων γ�α 
χοριγθςθ �άρτασ ελζγχου �αυςαερίων (Κ.Ε.Κ.)  

ΕΜ3.6.0.0-A54 Χοριγθςθ �αρτ�ν ελζγχου �αυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) ςε εξους�οδοτθμζνα 
ςυνεργεία �α� ΚΤΕΟ 

Άδε�εσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ 

ΕΜ3.6.0.0-A55 Χοριγθςθ / ανανζωςθ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ Μεταφορζα 
εμπορευμάτων �α� επ�βατ�ν εκν���ν �α� δ�εκν�ν μεταφορ�ν, ζλεγχοσ εφαρμογισ των 
όρων τθσ άδε�ασ �α� επ�βολι �υρ�ςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A56 Ανά�λθςθ άδε�ασ οδ��ο� μεταφορζα εμπορευμάτων / επ�βατ�ν 

ΕΜ3.6.0.0-A57 Χοριγθςθ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτο��νιτων όλων των 
ε�δ��οτιτων, με ι χωρίσ εξετάςε�σ 

Τεχν��όσ ζλεγχοσ οχθμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A58 Ζλεγχοσ προ�ποκζςεων �α� ζγ�ρ�ςθ αλλαγισ ��ρ�ων χαρα�τθρ�ςτ���ν 
οχθμάτων 

ΕΜ3.6.0.0-A59 Ζλεγχοσ οδθγ��ν ζγ�ρ�ςθσ τ�που �α�νο�ργ�ου οχιματοσ �α� χοριγθςθ 
�ωδ��ο� ζγ�ρ�ςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A60 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων �α� προ�ποκζςεων �υ�λοφορίασ των ΦΔΧ 
αυτο��νιτων, ΕΔΧ αυτο��νιτων �α� ΦΙΧ αυτο��νιτων από μ��τά �λ�μά��α ελζγχου �α� 
επ�βολι των προβλεπόμενων �υρ�ςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A61 Τεχν��όσ ζλεγχοσ - επ�κεωριςε�σ αυτο��νιτων που προςζρχοντα� γ�α ζ�δοςθ 
άδε�ασ �υ�λοφορίασ ι άλλο ς�οπό �α� άλλων περ�πτ�ςεων 

ΕΜ3.6.0.0-A62 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / αλλαγισ ςτο�χείων �αρτ�ν 
ψθφ�α�ο� ταχογράφου γ�α οδθγο�σ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επ�χε�ριςε�σ �α� γ�α Αρχζσ 
Ελζγχου 

ΕΜ3.6.0.0-A63 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α ε�τελων�ςμό αυτο��νιτων 

ΕΜ3.6.0.0-A64 Χοριγθςθ ςθμε��ματοσ ζλξθσ ελαφρ�ν ρυμουλ�ο�μενων 

ΕΜ3.6.0.0-A65 Χοριγθςθ Σθμε��ματοσ Ρροςάρτθςθσ υμουλ�ο�μενου 

ΕΜ3.6.0.0-A66 Χοριγθςθ βεβα��ςεων αντ�ρρυπαντ��ισ τεχνολογίασ γ�α τον ε�τελων�ςμό 
του 
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ΕΜ3.6.0.0-A67 Χάραξθ αρ�κμο� αςφαλείασ οχιματοσ 

ΕΜ3.6.0.0-A68 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων ανκρ�π�νου δυναμ��ο� (μεταβολζσ, παρουςία, 
άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ 
Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A69 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, 
προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ) �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A70 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� του Τμιματοσ, μζρ�μνα 
γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ 
Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΕΜ3.6.0.0-A71 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ 
Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A72 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων (τιρθςθ πρωτο�όλλου, ς�νταξθ - 
επ���ρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου του Τμιματοσ) 

ΕΜ3.6.0.0-A73 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα του Τμιματοσ 

ΕΜ3.6.0.0-A74 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν του Τμιματοσ �α� 
ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.6.0.0-A75 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, κε�ρθςθ αντ�γράφων �α� του 
γνις�ου τθσ υπογραφισ, δ�άκεςθ εντ�πων) 

ΕΜ3.6.0.0-A76 Τιρθςθ Μθτρ�ων οχθμάτων, αδε��ν, π�να�ίδων, �αρτ�ν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ 
�.λπ. 

ΕΜ3.6.0.0-A77 Χοριγθςθ - Ανανζωςθ δελτίων ςτάκμευςθσ ςε ΑμεΑ. 

η. Στο Σμιμα Χοριγθςθσ Αδε��ν Αυτο��νιτων �α� Σεχν���ν �εμάτων Αμυνταίου τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν �α� Επ��ο�νων��ν ΡΕ Φλ�ρ�νασ (ΚΩΔ. ΕΜ3.7)ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι απο�εντρωμζνων υπθρες��ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ Μεταφορ�ν 
�α� Επ��ο�νων��ν ΡΕ Φλ�ρ�νασ γ�α τθν εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν �α� επ�χε�ριςεων του 
Αμυνταίου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Άδε�εσ �υ�λοφορίασ οχθμάτων 

ΕΜ3.7.0.0-A1 Ζ�δοςθ νζων αδε��ν �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ π�να�ίδων 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.1 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΕΙΧ �α� ΔΙΧ  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.2 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.3 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.4 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ οχθμάτων Δθμοςίων Υπθρες��ν �α� 
λο�π�ν φορζων του Δθμοςίου τομζα (N.Ρ.Δ.Δ., �ρατ��ά Ν.Ρ.Ι.Δ. �α� ΟΤΑ αϋ �α� βϋ βακμο�) 
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--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.5 Ζ�δοςθ νζασ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� χοριγθςθ Δο��μαςτ���ν π�να�ίδων 
(ΔΟΚ) 

ΕΜ3.7.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδε��ν �υ�λοφορίασ  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ ��νθτιρα οχθμάτων 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδε�ασ λόγω αλλαγισ χρ�ματοσ οχθμάτων  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ ΦΙΧ Κλε�ςτο� Χ�ρου  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ - Κατάκεςθ Δο��μαςτ���ν π�να�ίδων 
(ΔΟΚ) 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.5 Ανανζωςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω εγ�ατάςταςθσ ςυςτιματοσ 
Υγραερ�ο�ίνθςθσ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.6 Ζ�δοςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρ�κμο� πλα�ςίου 
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΔΙΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.7 Χοριγθςθ αντίγραφων αδε��ν �υ�λοφορίασ, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, 
�λοπισ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.8 Αντ��ατάςταςθ π�να�ίδων, λόγω απ�λε�ασ, φκοράσ, �λοπισ  

ΕΜ3.7.0.0-A3 Δ�ε�περαίωςθ δ�αδ��ας��ν Α��νθςίασ-Δ�αγραφισ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.1 Ραραλαβι ςτο�χείων �υ�λοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ �α� χοριγθςθ 
βεβα��ςεων α��νθςίασ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ ε�ςερχόμενων εγγράφων �α� ςτο�χείων �υ�λοφορίασ ςτθν 
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω α��νθςίασ  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.3 Επαναχοριγθςθ άδε�ασ �υ�λοφορίασ �α� π�να�ίδων ΦΙΧ, ΛΙΧ από α��νθςία 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.4 Ορ�ςτ��ι δ�αγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων 

ΕΜ3.7.0.0-A4 Ραρα�ολο�κθςθ-Δ�αχείρ�ςθ Κυρ�ότθτασ Οχθμάτων 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.1 Μεταβ�βάςε�σ Επ�βατθγ�ν �α� Δ����λων (ΕΙΧ �α� ΔΙΧ)  

--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.2 Μεταβ�βάςε�σ ΦΙΧ, ΛΙΧ 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.3 Άρςθ παρα�ράτθςθσ �υρ�ότθτασ αυτο��νιτων 

--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντ�γράφου β�βλ�αρίου μεταβολ�ν �ατοχισ �α� 
�υρ�ότθτασ αυτο��νιτου ΦΙΧ,ΛΙΧ 

ΕΜ3.7.0.0-A5 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α κζματα αδε��ν �υ�λοφορίασ, μεταβ�βάςεων, 
α��νθςίασ, �.ά. 

ΕΜ3.7.0.0-A6 Θλε�τρον��ι �αταχ�ρθςθ πρόςκετων ςτο�χείων �α� πλθροφορ��ν 
�υ�λοφορο�ντων οχθμάτων, ς�μφωνα με νζεσ οδθγίεσ �α� �ανον�ςμο�σ Ε.Ε. (άδε�εσ 
�υ�λοφορίασ νζου τ�που) - Δ�ορκ�ςε�σ ςτο�χείων αδε��ν �υ�λοφορίασ 

Άδε�εσ άς�θςθσ επαγγζλματοσ 

ΕΜ3.7.0.0-A7 Βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ οχθμάτων �άκε 
ε�δ��ότθτασ 



149 
 

ΕΜ3.7.0.0-A8 Βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγζλματοσ ραδ�οτεχνίτθ, βοθκο� 
ραδ�οτεχνίτθ 

Τεχν��όσ ζλεγχοσ οχθμάτων 

ΕΜ3.7.0.0-A9 Χοριγθςθ εγ�ρίςεων δ�ας�ευισ φορτθγ�ν αυτο��νιτων 

ΕΜ3.7.0.0-Α10 Δ�ενζργε�α εντολισ ελζγχου οχιματοσ Ε�δ��ισ Χριςθσ - Ε�δ��ο� Σ�οπο� γ�α 
τθν ζγ�ρ�ςθ από το ΥΥΜ 

ΕΜ3.7.0.0-A11 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντ��ατάςταςθ / αλλαγισ ςτο�χείων �αρτ�ν 
ψθφ�α�ο� ταχογράφου γ�α οδθγο�σ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επ�χε�ριςε�σ �α� γ�α Αρχζσ 
Ελζγχου 

ΕΜ3.7.0.0-A12 Χοριγθςθ ςθμε��ματοσ ζλξθσ ελαφρ�ν ρυμουλ�ο�μενων 

ΕΜ3.7.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβα��ςεων αντ�ρρυπαντ��ισ τεχνολογίασ γ�α τον ε�τελων�ςμό 
του 

ΕΜ3.7.0.0-A14 Δ�αχείρ�ςθ δεδομζνων ανκρ�π�νου δυναμ��ο� (μεταβολζσ, παρουςία, 
άδε�εσ, ��νιςε�σ, �ατάρτ�ςθ, ε�παίδευςθ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ 
Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.7.0.0-A15 Δ�αχείρ�ςθ προμθκε��ν �α� υλ���ν γραφείου (μζρ�μνα γ�α προγραμματ�ςμό, 
προμικε�α �α� δ�α�ίνθςθ) �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.7.0.0-A16 Δ�αχείρ�ςθ των εγ�αταςτάςεων �α� του εξοπλ�ςμο� του Τμιματοσ, μζρ�μνα 
γ�α τθν υγ�ε�νι �α� αςφάλε�α των εγ�αταςτάςεων �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ 
Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ  

ΕΜ3.7.0.0-A17 Δ�αχείρ�ςθ του εξοπλ�ςμο� ΤΡΕ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ �α� ενθμζρωςθ του Τμιματοσ 
Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.7.0.0-A18 Δ�αχείρ�ςθ εγγράφων �α� αρχείων (τιρθςθ πρωτο�όλλου, ς�νταξθ - 
επ���ρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφ�οποίθςθ εγγράφων, δ�ε�περαίωςθ αλλθλογραφίασ, 
αρχε�οκζτθςθ, τιρθςθ του φυς��ο� �α� θλε�τρον��ο� αρχείου του Τμιματοσ) 

ΕΜ3.7.0.0-A19 Ραροχι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α κζματα του Τμιματοσ 

ΕΜ3.7.0.0-A20 Δ�αχείρ�ςθ του αρχείου προμθκε��ν �α� προμθκευτ�ν του Τμιματοσ �α� 
ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Δ�ο��θτ��ισ Υποςτιρ�ξθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΕΜ3.7.0.0-A21 Εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν (παροχι πλθροφορ��ν, κε�ρθςθ αντ�γράφων �α� του 
γνις�ου τθσ υπογραφισ, δ�άκεςθ εντ�πων) 

ΕΜ3.7.0.0-A22 Τιρθςθ Μθτρ�ων οχθμάτων, αδε��ν, π�να�ίδων, �αρτ�ν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ 
�.λπ. 

ΕΜ3.7.0.0-A23 Χοριγθςθ - Ανανζωςθ δελτίων ςτάκμευςθσ ςε ΑμεΑ. 

 

Άξζξν 36 
Γεληθή �ηεύζ�λ�� Αγξν�ηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κ��ληα�ξηθήο 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ �α� Κτθν�ατρ��ισ (ΚΩΔ. ΑΚ) ζχε� τον εξισ 
ςτρατθγ��ό ς�οπό: 
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τρατθγ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ εφαρμογισ πολ�τ���ν �α� δράςεων γ�α τθν ενίςχυςθ τθσ 
πο�ότθτασ των αγροτ���ν προϊόντων τθσ Ρερ�φζρε�ασ, τθ δ�αςφάλ�ςθ αε�φόρων πρα�τ���ν 
γεωργίασ �α� αλ�είασ, τθν αςφάλε�α των τροφίμων, τθν ανάπτυξθ �α� τον ε�ςυγχρον�ςμό 
των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων, τθ δ�ενζργε�α ελζγχων ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία γ�α τθν προςταςία του ηω��ο� �εφαλαίου, τθν εξαςφάλ�ςθ τθσ υγείασ των η�ων 
�α� τθ λιψθ μζτρων γ�α τθν προςταςία τθσ δθμός�ασ υγείασ ςτθν Ρερ�φζρε�α. 

2. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ ςυνεργάηετα� με τθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςτο 
ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων ςτο 
πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ. 

3. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ �α� Κτθν�ατρ��ισ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

Άξζξν 37 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Αγξν�ηθήο Οηθνλνκίαο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ (ΚΩΔ. ΑΚ1) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ανταγων�ςτ��ο� αγροτ��ο� τομζα τθσ 
περ�φζρε�ασ, μζςα από τθν �ατάρτ�ςθ ετις�ων �α� πολυετ�ν περ�φερε�α��ν αναπτυξ�α��ν 
προγραμμάτων γ�α τθ γεωργία, τθν �τθνοτροφία �α� τθν αλ�εία, τθν ε�πόνθςθ �α� 
αξ�ολόγθςθ ςχετ���ν μελετ�ν �α� μζτρων πολ�τ��ισ, �ακ�σ �α� τθ μζρ�μνα γ�α τθν 
ανάπτυξθ �α� τθν πο�οτ��ι βελτίωςθ τθσ γεωργίασ �α� τθσ �τθνοτροφίασ ςτον τομζα τθσ 
φυτ��ισ �α� ηω��ισ παραγωγισ αντίςτο�χα, ςε ςυνδυαςμό με τθ λιψθ των αναγ�αίων 
μζτρων γ�α τθν ανάπτυξθ �α� τον ε�ςυγχρον�ςμό των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ εφαρμόηε� τ�σ εκν��ζσ πολ�τ��ζσ ςτα κζματα τθσ 
αρμοδ�ότθτάσ τθσ, ςυνεργάηετα�, επ��ο�νωνεί �α� παρζχε� πλθροφορίεσ ςτουσ Διμουσ τθσ 
περ�οχισ τθσ περ�φζρε�ασ γ�α τα κζματα τθσ αρμοδ�ότθτάσ τθσ �α� παρζχε� τ�σ 
�ατευκυντιρ�εσ οδθγίεσ ςτ�σ περ�φερε�α�ζσ υπθρεςίεσ, που ας�ο�ν αρμοδ�ότθτεσ 
γεωργίασ, �τθνοτροφίασ �α� αλ�είασ ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. Στο πλαίς�ο τθσ 
ςυνεργαςίασ του προθγο�μενου εδαφίου είνα� δυνατι θ πραγματοποίθςθ �ο�ν�ν 
ε�δθλ�ςεων με τουσ πρωτοβάκμ�ουσ Οργαν�ςμο�σ Τοπ��ισ Αυτοδ�οί�θςθσ (Ο.Τ.Α.) ι �α� 
άλλουσ φορείσ γ�α τθν �αλ�τερθ ενθμζρωςθ των αγροτ�ν �α� τθν εν γζνε� εξυπθρζτθςι 
τουσ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

ΑΚ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ �α� Κτθν�ατρ��ισ 

ΑΚ1 Δ�ε�κυνςθ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α 
Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΑΚ2 Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Γθσ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 

ΑΚ3 Δ�ευκ�νςε�σ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, με τοπ��ι 
αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΑΚ4 Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ 
ςε αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Προγραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΑΚ1.1) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Κατάρτ�ςθ, δ�αχείρ�ςθ �α� παρα�ολο�κθςθ ε�τζλεςθσ των ετις�ων 
�α� πολυετ�ν περ�φερε�α��ν αναπτυξ�α��ν προγραμμάτων γ�α τθν αναβάκμ�ςθ τθσ 
γεωργίασ, τθσ �τθνοτροφίασ, τθσ αλ�είασ �α� εν γζνε� τθσ αγροδ�ατροφ��ισ αλυςίδασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ1.1.0.0-A1 Ε�πόνθςθ �α� αξ�ολόγθςθ μελετ�ν �α� μζτρων πολ�τ��ισ που ςτοχε�ουν ςτθν 
ανάπτυξθ του αγροτ��ο� τομζα  

ΑΚ1.1.0.0-A2 Υποβολι προτάςεων, ε�πόνθςθ μελετ�ν �α� παρα�ολο�κθςθ υλοποίθςθσ 
δράςεων που αφορο�ν τθν ίδρυςθ �α�νοτόμων αναπτυξ�α��ν δ��τυ�ςεων αναβάκμ�ςθσ 
τθσ αγροδ�ατροφ��ισ αλυςίδασ 

ΑΚ1.1.0.0-A3 Ζγ�ρ�ςθ, ζλεγχοσ �α� παραλαβι ζργων �α� εργας��ν αγροτ��ισ ανάπτυξθσ 
περ�φερε�α�ο� επ�πζδου 

ΑΚ1.1.0.0-A4 Δ�αχείρ�ςθ - ε�τζλεςθ των ε�χωρο�μενων αρμοδ�οτιτων των ε�άςτοτε 
Επ�χε�ρθς�α��ν Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ ι άλλων προγραμμάτων, που 
αφορο�ν:  

-Στιρ�ξθ γ�α επενδ�ςε�σ ςε γεωργ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ  

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ με τελ��ό προϊόν εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Συνκι�θσ γ�α τθ Λε�τουργία τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ (γεωργ��ό προϊόν)  

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ με τελ��ό προϊόν ε�τόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Συνκι�θσ γ�α τθ Λε�τουργία τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ (μθ γεωργ��ό προϊόν)  

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ γεωργ���ν προϊόντων από επαγγελματίεσ αγρότεσ  

-Εν�ςχ�ςε�σ ε��ίνθςθσ επ�χείρθςθσ γ�α νζουσ γεωργο�σ  

-Εν�ςχ�ςε�σ ε��ίνθςθσ επ�χείρθςθσ γ�α μθ γεωργ��ζσ δραςτθρ�ότθτεσ ςε αγροτ��ζσ περ�οχζσ 

-Εν�ςχ�ςε�σ γ�α τθν ανάπτυξθ μ��ρ�ν ε�μεταλλε�ςεων  

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.1 Επεξεργαςία των �ρ�τθρίων επ�λογισ των πράξεων των υπομζτρων �α� 
δράςεων �α� ε�ςιγθςθ ςτθν Αρχι Δ�αχείρ�ςθσ του Ρρογράμματοσ γ�α τθν ορ�ςτ��οποίθςθ 
ι/�α� τθν τροποποίθςι τουσ 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.2 Ζ�δοςθ προς�λιςεων του Ρρογράμματοσ ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο �α� 
μζρ�μνα γ�α τθν ευρεία δθμος�οποίθςι τουσ 

ΑΚ1.1 Τμιμα Δ�αχείρ�ςθσ Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ 

ΑΚ1.2 Τμιμα Αγροτ��ισ Ραραγωγισ 

ΑΚ1.3 Τμιμα Ε�παίδευςθσ �α� Ενθμζρωςθσ Αγροτ�ν 
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--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.3 Δ�ενζργε�α αξ�ολογιςεων των α�τιςεων ςτιρ�ξθσ γ�α ςυμμετοχι ςτα 
υπομζτρα �α� τ�σ δράςε�σ του Ρρογράμματοσ, όπου θ Ρερ�φζρε�α δεν ζχε� ορ�ςτεί 
ενδ�άμεςοσ φορζασ δ�αχείρ�ςθσ (ΕΦΔ) 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.4 Ζ�δοςθ όλων των αναγ�αίων αποφάςεων αρμοδ�ότθτασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
που αφορο�ν τθν εφαρμογι �α� υλοποίθςθ των δράςεων  

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.5 Ενθμζρωςθ των δ��α�ο�χων γ�α τ�σ υποχρε�ςε�σ τουσ 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.6 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ζλεγχοσ του φυς��ο� �α� ο��ονομ��ο� αντ��ε�μζνου 
των πράξεων 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.7 Ενθμζρωςθ τθσ αρμόδ�ασ Δ�αχε�ρ�ςτ��ισ Αρχισ γ�α τθν πορεία υλοποίθςθσ 
των δράςεων, μζςω ε�κζςεων προόδου �α� προβλζψεων, �ακ�σ �α� ςυνεργαςία με αυτιν 
γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ προβλθμάτων �α� αποδοτ��ότερθ δ�αχείρ�ςθ των πόρων  

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.8 Μζρ�μνα γ�α τθν �αταχ�ρ�ςθ ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα 
Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ (ΟΡΣΑΑ) των ςτο�χείων που αφορο�ν τ�σ πράξε�σ �α� ευκ�νθ γ�α τθν 
α�ρίβε�α, τθν πο�ότθτα �α� πλθρότθτά τουσ 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.9 Σ�νταξθ �α� �αταχ�ρ�ςθ ςτο Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα 
Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ (ΟΡΣΑΑ) των τεχν���ν δελτίων πράξεων 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.10 Μζρ�μνα γ�α τθν �αταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων αξ�ολόγθςθσ �α� ελζγχου ςτο 
Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα Κρατ���ν Εν�ςχ�ςεων (ΡΣΚΕ) �α� �αταχ�ρ�ςι τουσ, εφόςον 
απα�τείτα� από τθ δράςθ 

--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.11 Σ�νταξθ των φα�ζλων πλθρωμισ πράξεων των δράςεων του 
Ρρογράμματοσ �α� δ�αβίβαςι τουσ ςτον Οργαν�ςμό Ρλθρωμ�ν 

ΑΚ1.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ μα�ροχρόν�ων υποχρε�ςεων των δ��α�ο�χων από 
υλοπο�θκείςεσ πράξε�σ τθσ προθγο�μενθσ περ�όδου 

ΑΚ1.1.0.0-A6 Ρερ�φερε�α�όσ ςυντον�ςμόσ Δ��τ�ου Γεωργ��ισ Λογ�ςτ��ισ Ρλθροφόρθςθσ 
(RICA-ΔΙΓΕΛΡ) �α� Ρρογράμματοσ υπολογ�ςμο� Κόςτουσ Ραραγωγισ Αγροτ���ν Ρροϊόντων 
(ΚΟΡΑΡ)  

ΑΚ1.1.0.0-A7 Ρερ�φερε�α�όσ ςυντον�ςμόσ Ρρογράμματοσ Ρρόωρθσ Συνταξ�οδότθςθσ  

ΑΚ1.1.0.0-A8 Ραραλαβι �α� εξζταςθ ενςτάςεων του μζτρου γ�α τθ μείωςθ των αμο�β�ν 
των μθχαν���ν, ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ  

ΑΚ1.1.0.0-A9 Σ�νταξθ τομεα��ν �α� λο�π�ν προγραμμάτων ζργων υποδομισ γ�α τθ 
μεταποίθςθ αγροτ���ν προϊόντων �α� πρόταςθ γ�α τθν ζνταξι τουσ ςε εκν��ά ι ευρωπαϊ�ά 
προγράμματα 

ΑΚ1.1.0.0-A10 Αντ�μετ�π�ςθ τεχν���ν, ο��ονομ���ν �α� δ�αρκρωτ���ν προβλθμάτων των 
γεωργ���ν ε�μεταλλε�ςεων 

ΑΚ1.1.0.0-A11 Κατάρτ�ςθ μελετ�ν �α� εφαρμογι προγραμμάτων ανάπτυξθσ του 
�χκυοπον��ο� πλο�του των ορε�ν�ν ρεόντων υδάτων, ςε ςυνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ 
δας��ζσ υπθρεςίεσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία  

ΑΚ1.1.0.0-A12 Κατάρτ�ςθ μελετ�ν ανάπτυξθσ του �χκυοπον��ο� εν γζνε� πλο�του  

ΑΚ1.1.0.0-A13 Σ�νταξθ δελτίων αναφοράσ πορείασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων �α� 
εποπτεία ετις�ου απολογ�ςμο� δράςθσ πεπραγμζνων τθσ Δ�ε�κυνςθσ 
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ΑΚ1.1.0.0-A14 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων Αγροτ��ισ Ραραγωγισ �α� των 
Ρρογραμμάτων ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� ενθμζρωςθ των αρμόδ�ων Τμθμάτων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�. 

β. Στο Σμιμα Αγροτ��ισ Παραγωγισ (ΚΩΔ. ΑΚ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ �α� εποπτεία των δραςτθρ�οτιτων που ας�ο�ντα� ςτουσ 
τομείσ Φυτ��ισ, Ηω��ισ Ραραγωγισ �α� Αλ�είασ, �ακ�σ �α� Ρο�οτ��ο� �α� 
Φυτο�γε�ονομ��ο� ελζγχου από τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �α� 
αναφζροντα� ςτθν ορκολογ��ι δ�αχείρ�ςθ των πόρων �ατά τθν παραγωγι αγροτ���ν 
προϊόντων, ςτθν προςταςία τθσ φυτ��ισ παραγωγισ, ςτο ςχεδ�αςμό, τθν υλοποίθςθ 
δράςεων �α� τθν ανάπτυξθ ςυνεργας��ν γ�α τθν προβολι, ανάδε�ξθ �α� προ�κθςθ 
προϊόντων του αγροδ�ατροφ��ο� τομζα τθσ Ρερ�φζρε�ασ, �ακ�σ �α� θ λιψθ των αναγ�αίων 
μζτρων γ�α τθν ανάπτυξθ �α� τον ε�ςυγχρον�ςμό των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Φυτ��ισ �α� Ηω��ισ Ραραγωγισ 

ΑΚ1.2.0.0-A1 Ρερ�φερε�α�όσ ςυντον�ςμόσ �α� δ�αχείρ�ςθ προγραμμάτων �α� λιψθ μζτρων 
γ�α βελτίωςθ τθσ δενδρο�ομίασ, τθσ αμπελουργίασ, των φυτ�ν μεγάλθσ �αλλ�ζργε�ασ, των 
�θπευτ���ν �ακ�σ �α� των �αλλωπ�ςτ���ν �α� φαρμα�ευτ���ν φυτ�ν 

ΑΚ1.2.0.0-A2 Επ�ςιμανςθ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ εξζλ�ξθσ εχκρ�ν �α� αςκενε��ν του 
φυτ��ο� �εφαλαίου ςε περ�φερε�α�ό επίπεδο  

ΑΚ1.2.0.0-A3 Μελζτθ �α� προγραμματ�ςμόσ δ�ατιρθςθσ τθσ γον�μότθτασ �α� βελτίωςθσ των 
γεωργ���ν εδαφ�ν 

ΑΚ1.2.0.0-A4 Ρερ�φερε�α�όσ ςυντον�ςμόσ �α� δ�αχείρ�ςθ προγραμμάτων ςυμμετοχισ 
γεωργ�ν ςε ςυςτιματα γ�α τθν Ρο�ότθτα Τροφίμων  

α) Κο�νοτ��ά ςυςτιματα πο�ότθτασ: Β�ολογ��ι παραγωγι  

β) Εκν��ά ςυςτιματα πο�ότθτασ:  

- Σ�ςτθμα Ολο�λθρωμζνθσ Δ�αχείρ�ςθσ ςτθ Φυτ��ι παραγωγι (AGRO 2)  

- Σ�ςτθμα Δ�αχείρ�ςθσ γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ πο�ότθτασ του χοίρε�ου �ρζατοσ (AGRO 3) 

ΑΚ1.2.0.0-A5 Συντον�ςμόσ όλων των αγροπερ�βαλλοντ���ν προγραμμάτων τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ, παρα�ολο�κθςθ τθσ ε�τζλεςισ τουσ �α� εφαρμογι των προγραμμάτων γ�α 
τθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα Κοηάνθσ 

ΑΚ1.2.0.0-A6 Στατ�ςτ��ι παρα�ολο�κθςθ παραγωγισ προϊόντων Β�ολογ��ισ Γεωργίασ, 
Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ) �α� Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφ��ισ 
Ζνδε�ξθσ (ΡΓΕ) φυτ��ισ, ηω��ισ �α� αλ�ευτ��ισ προζλευςθσ  

ΑΚ1.2.0.0-A7 Συντον�ςμόσ �α� παρα�ολο�κθςθ τα�τ���ν �α� ε�τά�των ελζγχων δ�α�ίνθςθσ 
ηωοτροφ�ν  

ΑΚ1.2.0.0-A8 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία τθσ Δευτεροβάκμ�ασ Επ�τροπισ Αναγν�ρ�ςθσ 
(ΔΕΑ), γ�α τθν εξζταςθ προςφυγ�ν �ατά των αποφάςεων των Ρρωτοβάκμ�ων Επ�τροπ�ν 
Αναγν�ρ�ςθσ (ΡΕΑ) 

Τομζασ Αλ�είασ 
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ΑΚ1.2.0.0-A9 Συγ�ζντρωςθ, �αταγραφι �α� επεξεργαςία ςτο�χείων ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ, 
με ς�οπό τθ ς�νταξθ απολογ�ςτ���ν ε�κζςεων �α� ςτρατθγ���ν ςχεδίων ανάπτυξθσ γ�α 
τουσ τομείσ αλ�είασ-υδατο�αλλ�εργε��ν 

ΑΚ1.2.0.0-A10 Κατάρτ�ςθ ετις�ων �α� πολυετ�ν περ�φερε�α��ν αναπτυξ�α��ν 
προγραμμάτων γ�α τθν αλ�εία �α� υδατο�αλλ�ζργε�α, �ακ�σ �α� ε�πόνθςθ �α� αξ�ολόγθςθ 
ςχετ���ν μελετ�ν �α� μζτρων πολ�τ��ισ 

Τομζασ Εγγείων Βελτ��ςεων 

ΑΚ1.2.0.0-A11 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία του Ρερ�φερε�α�ο� Γνωμοδοτ��ο� Συμβουλίου 
Εγγε�οβελτ�ωτ���ν Ζργων 

ΑΚ1.2.0.0-A12 �κμ�ςθ κεμάτων που προ��πτουν από τθ χωροκζτθςθ τθσ γεωργ��ισ γθσ 
�α� των βος�οτόπων, τθν αλλαγι τθσ χριςθσ τουσ, τ�σ εγγε�οδ�αρκρωτ��ζσ επεμβάςε�σ ςτ�σ 
�δ�ωτ��ζσ γεωργ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ �α� μελζτθ των ςχετ���ν προβλθμάτων, ςε ςυνεργαςία 
με τ�σ λο�πζσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΑΚ1.2.0.0-A13 Ζ�δοςθ απόφαςθσ �ακορ�ςμο� ς�νκεςθσ επ�τροπισ δ�αγων�ςμο� γ�α 
πλιρωςθ οργαν���ν κζςεων των ΤΟΕΒ �α� �άκε ςχετ��ισ λεπτομζρε�ασ. 

γ. Στο Σμιμα Ε�παίδευςθσ �α� Ενθμζρωςθσ Αγροτ�ν (ΚΩΔ. ΑΚ1.3) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Βελτίωςθ τθσ ανταγων�ςτ��ότθτασ του Αγροτ��ο� Τομζα, μζςω 
ςτοχευμζνθσ �ακοδιγθςθσ, επί�α�ρθσ ε�παίδευςθσ �α� ενθμζρωςθσ των γεωργ�ν �α� 
�τθνοτρόφων γ�α τθν εφαρμοηόμενθ αγροτ��ι πολ�τ��ι, το νομ��ό πλαίς�ο �α� τα 
αναπτυξ�α�ά προγράμματα, �ακ�σ �α� τθ δυναμ��ι εξζλ�ξθσ του αγροτ��ο� τομζα ςε 
εγχ�ρ�ο �α� δ�εκνζσ επίπεδο. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ1.3.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α�  δ�ενζργε�α δράςεων ενθμζρωςθσ του αγροτ��ο� πλθκυςμο� 
τθσ Ρερ�φζρε�ασ,  �δίωσ γ�α κζματα που αφορο�ν το είδοσ, τθν πο�ότθτα �α� τθν πο���λία 
των αγροτ���ν προϊόντων που κα παράγουν, τθν τεχνολογία τθσ παραγωγισ �α� τθ 
χρθς�μοποίθςι τθσ ςτθν �ακθμερ�νι πρα�τ��ι, τθν �ατάςταςθ τθσ αγοράσ �α� τ�σ 
προοπτ��ζσ τθσ 

ΑΚ1.3.0.0-Δ1.1 Ενθμζρωςθ των αγροτ�ν γ�α τουσ δ�α�λουσ δ�άκεςθσ τθσ παραγωγισ τουσ, 
τθ δ�εκνι �α� εγχ�ρ�α ηιτθςθ, �ακ�σ �α� γ�α τθ δθμ�ουργία ομαδ���ν ι μεμονωμζνων 
αγορ�ν �α� ςυςτθμάτων δ�αχείρ�ςισ τουσ 

ΑΚ1.3.0.0-Δ1.2 Κακοδιγθςθ των αγροτ�ν ςε κζματα πο�ότθτασ, μεκόδων �αλλ�ζργε�ασ, 
�όςτουσ παραγωγισ �α� ανταγων�ςτ��ότθτασ 

ΑΚ1.3.0.0-Δ1.3 Ρλθροφόρθςθ των αγροτ�ν γ�α τθν ε�ςαγωγι ςτ�σ νζεσ τεχνολογίεσ �α� ςτ�σ 
εφαρμογζσ τουσ γ�α τ�σ αγροτ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ, �δίωσ ςε κζματα βελτίωςθσ φυτ�ν �α� 
η�ων 

ΑΚ1.3.0.0-Δ1.5 Ρλθροφόρθςθ των αγροτ�ν ςε κζματα πο�ότθτασ εδάφουσ των αγροτ���ν 
γα��ν, �ακ�σ �α� ςε κζματα αγοράσ �α� μίςκωςθσ αγροτ���ν γα��ν 

ΑΚ1.3.0.0-Δ1.6 Κακοδιγθςθ των αγροτ�ν ςε κζματα δ�ατιρθςθσ �α� βελτίωςθσ των 
φυς���ν πόρων �α� �δ�αίτερα των υδατ���ν πόρων, �ακ�σ �α� περ�βαλλοντ��ισ δ�αχείρ�ςθσ 
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ΑΚ1.3.0.0-A2 Ανάπτυξθ ςυνεργας��ν γ�α τθν υλοποίθςθ εξε�δ��ευμζνων ε�πα�δευτ���ν �α� 
ενθμερωτ���ν δράςεων αναβάκμ�ςθσ των γν�ςεων, δεξ�οτιτων �α� ��ανοτιτων του 
αγροτ��ο� πλθκυςμο� 

ΑΚ1.3.0.0-Δ2.1 Ε�παίδευςθ �α� ενθμζρωςθ αγροτ�ν ςε κζματα ς�γχρονων μεκόδων 
αγροτ��ισ παραγωγισ, νζων τεχν���ν �αλλ�ζργε�ασ, νζων �αλλ�εργε��ν ι ε�τροφ�ν �α� 
νζων μεκόδων δ�αχείρ�ςθσ των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων 

ΑΚ1.3.0.0-Δ2.2 Ε�παίδευςθ �α� ενθμζρωςθ αγροτ�ν γ�α τ�σ εξελίξε�σ ςτον αγροτ��ό τομζα, 
ςε εκν��ό �α� παγ�όςμ�ο επίπεδο 

ΑΚ1.3.0.0-Δ2.3 Ε�παίδευςθ �α� ενθμζρωςθ αγροτ�ν γ�α τ�σ νζεσ ανάγ�εσ τθσ ελλθν��ισ 
γεωργίασ �α� τ�σ απαραίτθτεσ μορφζσ αγροτ��ισ οργάνωςθσ 

ΑΚ1.3.0.0-Δ2.4 Ε�παίδευςθ �α� ενθμζρωςθ αγροτ�ν γ�α τθ ς�νδεςθ τθσ αγροτ��ισ ζρευνασ, 
των �α�νοτομ��ν �α� εξελίξεων ςτον αγροτ��ό χ�ρο με τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων 
τουσ ςτθν πράξθ – αναηιτθςθ �αλ�ν πρα�τ���ν 

ΑΚ1.3.0.0-A3 Αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των ε�πα�δευτ���ν �α� ενθμερωτ���ν 
δράςεων του Τμιματοσ, ανατροφοδότθςθ �α� ανίχνευςθ ε�πα�δευτ���ν αναγ��ν του 
αγροτ��ο� πλθκυςμο�. 

 

Άξζξν 38 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Πνιη�ηθήο Γ�ο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Πολ�τ��ισ Γθσ (ΚΩΔ. ΑΚ2) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου με τθν εφαρμογι �α� το 
ςυντον�ςμό προγραμμάτων αναδαςμ�ν, δ�ανομ�ν αγρο�τθμάτων, του �τθματολογίου, των 
κεμάτων επο���ςμο�, των γεωδα�τ���ν �α� τοπογραφ���ν εργας��ν �α� των πολ�τ���ν που 
αφορο�ν ςτθν εν γζνε� δ�αχείρ�ςθ, αξ�οποίθςθ �α� προςταςία ε�τάςεων του Υπουργείου 
Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων, ε�δ��ότερα δε ςτον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των 
δ�ατάξεων που αφορο�ν ςτθν παραχ�ρθςθ �ατά χριςθ �ακ�σ �α� ςτθν εξαγορά α��νιτων.  

Θ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Γθσ εφαρμόηε� τ�σ εκν��ζσ �α� �ο�νοτ��ζσ πολ�τ��ζσ ςτα κζματα τθσ 
αρμοδ�ότθτάσ τθσ, παρζχε� τ�σ �ατευκυντιρ�εσ οδθγίεσ ςτ�σ περ�φερε�α�ζσ υπθρεςίεσ που 
αςχολο�ντα� με κζματα Ρολ�τ��ισ Γθσ ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, εν� είνα� 
αρμόδ�α γ�α τθν ε�τζλεςθ των αρμοδ�οτιτων Τοπογραφίασ, Επο���ςμο� �α� Αναδαςμο� 
ςτθν ΡΕ Κοηάνθσ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Ρολ�τ��ισ Γθσ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρολ�τ��ισ Γθσ �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτιν 
οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Σοπογραφίασ (ΚΩΔ. ΑΚ2.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

ΑΚ2.1 Τμιμα Τοπογραφίασ 

ΑΚ2.2 Τμιμα Επο���ςμο� �α� Αναδαςμο� 
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Συντον�ςμόσ �α� εφαρμογι προγραμμάτων εργας��ν αναδαςμ�ν, 
δ�ανομ�ν αγρο�τθμάτων, �τθματολογίων, γεωδα�τ���ν �α� τοπογραφ���ν εργας��ν �α� 
πολ�τ���ν που αφορο�ν ςτθν εν γζνε� δ�αχείρ�ςθ, αξ�οποίθςθ �α� προςταςία ε�τάςεων του 
Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ2.1.0.0-A1 Αναγν�ρ�ςθ �α� ε�τίμθςθ των φυς���ν �α� �ο�νων���ν ςυνκθ��ν των 
περ�οχ�ν ςτ�σ οποίεσ κα ε�τελεςτο�ν εργαςίεσ �α� ς�νταξθ ο��ονομοτεχν��ισ μελζτθσ γ�α 
�άκε περίπτωςθ 

ΑΚ2.1.0.0-A2 Σ�νταξθ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� φορείσ, προγραμμάτων 
εργας��ν αναδαςμο� δ�αχωρ�ςμ�ν, δ�ανομ�ν, �τθματολογίων �α� γεωτοπογραφιςεων, 
μζρ�μνα γ�α τθν ζγ�ρ�ςι τουσ �α� ε�τζλεςθ αυτ�ν 

ΑΚ2.1.0.0-A3 Ανάκεςθ �άκε είδουσ εργας��ν �α� μελετ�ν αναδαςμο� �α� δ�ανομ�ν 
ε�τάςεων ι επί μζρουσ φάςεων αυτ�ν ςε �δ�ωτ��ά, τεχν��ά ι άλλα μελετθτ��ά γραφεία ι 
ετα�ρείεσ ι φορείσ, ς�μφωνα με τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ περί μελετ�ν 

ΑΚ2.1.0.0-A4 Συγ�ρότθςθ επ�τροπ�ν που προβλζποντα� από τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία �α� 
αφορο�ν αντ��είμενο του Τμιματοσ �α� ςυμμετοχι υπαλλιλων ςε αυτζσ 

ΑΚ2.1.0.0-A5 Συγ�ρότθςθ τοπογραφ���ν ςυνεργείων από τεχν��ο�σ υπαλλιλουσ, �ατανομι 
τουσ ςτθν Ρερ�φζρε�α �α� ανάκεςθ ςε αυτά εργας��ν υπαίκρου των προγραμμάτων τθσ 
τοπογραφ��ισ υπθρεςίασ 

ΑΚ2.1.0.0-A6 Συντον�ςμόσ, παρα�ολο�κθςθ �α� τεχν��οδ�ο��θτ��ι �ακοδιγθςθ από τουσ 
ελεγ�τζσ των τοπογραφ���ν ςυνεργείων, των τοπογραφ���ν εργας��ν, μζχρ� τθν 
παραγωγι του τελ��ο� �α� �τθματολογ��ο� αποτελζςματοσ 

ΑΚ2.1.0.0-A7 Υπολογ�ςμοί των τρ�γωνομετρ���ν δ��τ�ων όλων των εργας��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΑΚ2.1.0.0-A8 Επίλυςθ των τεχν���ν προβλθμάτων των ε�τελο�μενων εργας��ν με χριςθ 
υπολογ�ςτ�ν 

ΑΚ2.1.0.0-A9 Συλλογι, ταξ�νόμθςθ, αξ�ολόγθςθ �α� παράδοςθ ςτο αρχείο όλων των 
πλθροφορ��ν γ�α τθ γθ, �δίωσ των �τθματολογ���ν �α� φυς���ν δ�ακεςίμων που 
ςυλλζγοντα� ςε �άκε εργαςία υπαίκρου 

ΑΚ2.1.0.0-A10 Τεχν��ι μελζτθ των κεμάτων που αναφ�οντα� ςτθν περ�οχι αρμοδ�ότθτασ 
τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� μζρ�μνα γ�α τθν τιρθςθ των τεχν���ν προδ�αγραφ�ν ε�τζλεςθσ των 
εργας��ν, με ζ�δοςθ των αναγ�αίων τεχν���ν εγ�υ�λίων 

ΑΚ2.1.0.0-A11 Μεταφορά �α� χρθς�μοποίθςθ νζασ τεχνολογίασ �α� μεκόδων �ατά τθν 
ε�τζλεςθ �α� τον ζλεγχο των εργας��ν, μζρ�μνα γ�α τθν ε�παίδευςθ του προςωπ��ο� �α� 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθ χρθς�μοποίθςθ νζων μεκόδων εργαςίασ �α� οργάνων 
μετριςεων  

ΑΚ2.1.0.0-A12 Τιρθςθ τεχν��ο� αρχείου, με όλα τα πρωτότυπα �α� �υρωμζνα τεχν��ά �α� 
�τθματολογ��ά ςτο�χεία των ε�τελο�μενων εργας��ν, αναπαραγωγι δ�αγραμμάτων �α� 
�τθματολογ���ν π�νά�ων �α� δ�άκεςι τουσ ςε υπθρεςίεσ, οργαν�ςμο�σ �α� �δ��τεσ 

ΑΚ2.1.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου τρ�γωνομετρ��ο�, πολυγωνομετρ��ο� �α� υψομετρ��ο� 
δ��τ�ου 
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ΑΚ2.1.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου δθμοςίων ε�τάςεων του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ 
�α� Τροφίμων 

ΑΚ2.1.0.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθν ��ρωςθ �α� προ�κθςθ των ε�τελο�μενων �τθματολογ���ν 
εργας��ν, ενθμζρωςθ των �τθματολογ���ν π�νά�ων �α� δ�αγραμμάτων με τ�σ επερχόμενεσ 
μεταβολζσ �α� τιρθςθ του μθτρ�ου των εργας��ν 

ΑΚ2.1.0.0-A16 Συνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� φορείσ γ�α τθν ενοποίθςθ ςχεδίων 
�α� τθν παραγωγι τουσ ςε δ�άφορεσ �λίμα�εσ, �ακ�σ �α� μελζτθ �α� χάραξθ παράλλθλων 
ζργων ςε ε�ο�ς�ουσ αναδαςμο�σ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ  

ΑΚ2.1.0.0-A17 Συνεργαςία με τουσ αρμόδ�ουσ γ�α τθ ς�νταξθ του Εκν��ο� Κτθματολογίου 
φορείσ γ�α τθν τιρθςθ εν�αίων προδ�αγραφ�ν παραγωγισ �τθματολογ��ο� προϊόντοσ, τθν 
αμφίδρομθ δ�α�ίνθςθ των �τθματολογ���ν δ�αγραμμάτων �α� αναγωγι τουσ ςε εν�αίο 
προβολ��ό ς�ςτθμα γ�α τον ζλεγχο χριςεων τθσ γθσ �α� τθν εποπτ��ι παρουςίαςθ των 
δ�αφόρων δραςτθρ�οτιτων ςτο γεωγραφ��ό χ�ρο 

ΑΚ2.1.0.0-A18 Σ�νταξθ, τιρθςθ, ςυμπλιρωςθ �α� ολο�λιρωςθ κεματ���ν χαρτ�ν, με 
ςτο�χεία που κα ςυλλζγοντα� επ�τόπου 

ΑΚ2.1.0.0-A19 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �α� δ�αγραμμάτων γ�α τθν εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν �α� 
ζρευνα των φα�ζλων των εργας��ν γ�α τον ζλεγχο α�τθμάτων �α� παραπόνων  

ΑΚ2.1.0.0-A20 Τεχν��οδ�ο��θτ��όσ ζλεγχοσ γραφείου των εργας��ν αναδαςμο� �α� 
δ�ανομ�ν, ς�νταξθ π�νά�ων �α� ςχεδ�αγραμμάτων των εργας��ν αυτ�ν �α� προ�κθςι 
τουσ  

ΑΚ2.1.0.0-A21 Σχεδίαςθ όλων των ε�τελο�μενων εργας��ν, ςχεδίαςθ αποςπαςμάτων 
δ�αγραμμάτων γ�α τθν εξυπθρζτθςθ υπθρες��ν �α� πολ�τ�ν �α� γεν��ά �άκε ςχεδ�αςτ��ι 
εργαςία τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΑΚ2.1.0.0-A22 Ραραλαβι �α� φ�λαξθ των γεωδα�τ���ν �α� τοπογραφ���ν οργάνων �α� των 
ςυμπλθρωματ���ν εργαλείων, υλ���ν �α� μθχανθμάτων τθσ Δ�ε�κυνςθσ, μζρ�μνα γ�α τθν 
επ�ς�ευι �α� ςυντιρθςι τουσ �α� τιρθςθ β�βλίου Αποκι�θσ. 

β. Στο Σμιμα Επο���ςμο� �α� Αναδαςμο� (ΚΩΔ. ΑΚ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκι δ�αχείρ�ςθ, αξ�οποίθςθ �α� προςταςία των ε�τάςεων-α��νιτων 
του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων, μζςω ελζγχου εφαρμογισ των 
δ�ατάξεων που αφορο�ν τθν παραχ�ρθςθ �ατά χριςθ, τθν ε�μίςκωςθ �ο�νόχρθςτων �α� 
δ�ακζς�μων επο���ςτ���ν ε�τάςεων, τθν εξαγορά των α��νιτων, �ακ�σ �α� τον αναδαςμό 
τθσ γθσ �α� τθ μεγζκυνςθ των γεωργ���ν ε�μεταλλε�ςεων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ2.2.0.0-A1 Ραραχ�ρθςθ �ατά χριςθ, ζναντ� τ�μιματοσ, α��νιτων που δ�αχε�ρίηετα� το 
Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων ςε φυς��ά ι νομ��ά πρόςωπα  

ΑΚ2.2.0.0-A2 Εξαγορά αυκα�ρζτων �ατεχομζνων α��νιτων (ε�τάςεων) που δ�αχε�ρίηετα� το 
Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων  

ΑΚ2.2.0.0-A3 Μθ προβολι δ��α�ωμάτων �υρ�ότθτασ από το δθμός�ο ςε α�ίνθτα  

ΑΚ2.2.0.0-A4 Τζωσ αρμοδ�ότθτεσ του Αγροτ��ο� Κ�δ��α που εξα�ολουκο�ν να δ�ζποντα� 
από τ�σ περ�πτ�ςε�σ που αναφζροντα� ςτο άρκ. 36, παρ. 6α του Ν. 4061/2012  
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ΑΚ2.2.0.0-A5 Σ�ςταςθ �α� εποπτεία λε�τουργίασ των Επ�τροπ�ν κεμάτων Γθσ �α� Επίλυςθσ 
Δ�αφορ�ν  

ΑΚ2.2.0.0-A6 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων ςτθν ψθφ�α�ι βάςθ δεδομζνων του Οργαν�ςμο� 
Ρλθρωμ�ν �α� Ελζγχου Κο�νοτ���ν Εν�ςχ�ςεων Ρροςανατολ�ςμο� �α� Εγγυιςεων 
(ΟΡΕΚΕΡΕ), ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ  

ΑΚ2.2.0.0-A7 Τιρθςθ των �τθματολογ���ν ςτο�χείων των δ�ανομ�ν απαλλοτρ�ωμζνων 
αγρο�τθμάτων, �ακ�σ �α� των αποφάςεων των Επ�τροπ�ν Απαλλοτρ��ςεων �α� των 
Επ�τροπ�ν Ορ�ςτ���ν Δ�ανομ�ν  

ΑΚ2.2.0.0-A8 Αναδαςμόσ τθσ γθσ �α� μεγζκυνςθ γεωργ���ν ε�μεταλλε�ςεων με τ�σ 
παρεχόμενεσ από το νόμο ςχετ��ζσ δ�ευ�ολ�νςε�σ (Ν. 674/77) 

ΑΚ2.2.0.0-A9 Χοριγθςθ Βεβα��ςεων των οφε�λομζνων τ�μθμάτων από τζωσ παραχωριςε�σ 
�ατά �υρ�ότθτα �α� �ατά χριςθ �α� τιρθςθ αρχείου περί ζγ�α�ρθσ �αταβολισ αυτ�ν 

ΑΚ2.2.0.0-A10 Ζ�δοςθ, δ�όρκωςθ �α� α��ρωςθ τίτλων �υρ�ότθτασ �άκε τ�που 

ΑΚ2.2.0.0-A11 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ εξάλε�ψθσ υποκι�θσ παραχωρο�μενων ο��οπζδων ι 
αγροτεμαχίων 

ΑΚ2.2.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ περί μθ ανά�λθςθσ τίτλων �υρ�ότθτασ ι αποφάςεων 
ΕΑΚ  

ΑΚ2.2.0.0-A13 Ζ�δοςθ Απόφαςθσ Ρερ�φερε�άρχθ περί δ�όρκωςθσ �τθματολογ���ν 
ςτο�χείων, παραχωρθτθρίων �α� αποφάςεων Επ�τροπ�ν Απαλλοτρ��ςεων  

ΑΚ2.2.0.0-A14 Συνεργαςία με δθμός�εσ υπθρεςίεσ γ�α το �δ�ο�τθς�α�ό �ακεςτ�σ ε�τάςεων 
του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων 

ΑΚ2.2.0.0-A15 Χοριγθςθ άδε�ασ μεταβίβαςθσ ο��οπζδου που παραχωρικθ�ε ςτον 
�λθρο�χο με ςυγ�ε�ρ�μζνεσ δ�ατάξε�σ 

ΑΚ2.2.0.0-A16 Τιρθςθ του αρχείου τίτλων �υρ�ότθτασ 

ΑΚ2.2.0.0-A17 Ζ�δοςθ φωτοαντ�γράφων τίτλων �υρ�ότθτασ, βεβα��ςεων, αποφάςεων ΕΑΚ, 
αποφάςεων Ρερ�φερε�άρχθ �.λπ. 

ΑΚ2.2.0.0-A18 Ζγ�ρ�ςθ εγ�ατάςταςθσ ανεμολογ���ν �ςτ�ν  

ΑΚ2.2.0.0-A19 Δ�αχείρ�ςθ προςφυγ�ν που υποβάλλοντα� ςτο Συμβο�λ�ο τθσ Επ��ρατείασ  

ΑΚ2.2.0.0-A20 Μεταβίβαςθ δρόμων ςτουσ ο��είουσ Διμουσ 

ΑΚ2.2.0.0-A21 Ρροβολι δ��α�ωμάτων �υρ�ότθτασ Δθμοςίου ςτο Νομ��ό Συμβο�λ�ο του 
Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) γ�α Κτθματολόγ�ο Νομο� Κοηάνθσ 

ΑΚ2.2.0.0-A22 Μθ προβολι δ��α�ωμάτων �υρ�ότθτασ γ�α χ�ρουσ κρθς�ευτ��ισ λατρείασ  

ΑΚ2.2.0.0-A23 Κακορ�ςμόσ προςτίμου γ�α άρςθ όρων �α� περ�ορ�ςμ�ν παραχωρθκζντων 
ο��οπζδων 

ΑΚ2.2.0.0-A24 Βεβαίωςθ περί πλιρουσ �υρ�ότθτασ νομισ �α� �ατοχισ Ε��λθς�αςτ���ν 
Επ�τροπ�ν 

ΑΚ2.2.0.0-A25 Βεβαίωςθ περί πλιρουσ �υρ�ότθτασ νομισ �α� �ατοχισ Διμων γ�α ςχολ��ά 
α�ίνθτα 

ΑΚ2.2.0.0-A26 Ρροςταςία των επο���ςτ���ν ε�τάςεων από αυκαίρετεσ �αταλιψε�σ. 
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Άξζξν 39 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηε�ζύλ�εωλ Αγξν�ηθήο Οηθνλνκίαο Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΑΚ3) ζχουν 
τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Μζρ�μνα γ�α τθν ανάπτυξθ �α� πο�οτ��ι βελτίωςθ των τομζων τθσ 
φυτ��ισ, ηω��ισ �α� αλ�ευτ��ισ παραγωγισ, λιψθ των αναγ�αίων μζτρων γ�α τον 
ε�ςυγχρον�ςμό �α� τθν αναδ�άρκρωςθ των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων �α� προςταςία τθσ 
δθμός�ασ υγείασ ςτθν περ�οχι τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Ο� Δ�ευκ�νςε�σ αυτζσ οφείλουν να απευκ�νοντα� ςτθν αντίςτο�χθ οργαν��ι μονάδα τθσ 
ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ κεμάτων τθσ αρμοδ�ότθτάσ τουσ. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ςυγ�ροτο�ντα� από 
τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
�ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στα Γραφεία Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ραροχι απο�εντρωμζνων υπθρες��ν των ο��είων Δ�ευκ�νςεων 
Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ γ�α τθν εξυπθρζτθςθ των αγροτ�ν τθσ περ�οχισ αρμοδ�ότθτασ του 
Γραφείου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ3.0.1.0-A1 Άς�θςθ ςε τοπ��ό επίπεδο, εντόσ τθσ ο��είασ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, των 
αρμοδ�οτιτων του πο�οτ��ο� �α� φυτο�γε�ονομ��ο� ελζγχου �α� φυτοπροςταςίασ, φυτ��ισ 
�α� ηω��ισ παραγωγισ που τουσ ανατίκεντα�.  

ΑΚ3.0.1 Γραφεία Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ (4) 

ΑΚ3.0.1.1 Γραφείο Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ Εορδαίασ 

ΑΚ3.0.1.2 Γραφείο Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ Νεάπολθσ 

ΑΚ3.0.1.3 Γραφείο Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ Σερβίων 

ΑΚ3.0.1.4 Γραφείο Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ Αμυνταίου 

ΑΚ3.1 Τμιμα Φυτ��ισ Ραραγωγισ �α� Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ 

ΑΚ3.2 Τμιμα Ηω��ισ Ραραγωγισ �α� Αλ�είασ 

ΑΚ3.3 Τμιμα Ρο�οτ��ο� �α� Φυτο�γε�ονομ��ο� Ελζγχου 

ΑΚ3.4 Τμιμα Εγγείων Βελτ��ςεων 

ΑΚ3.5 Τμιμα Τοπογραφίασ, Επο���ςμο� �α� Αναδαςμο� ΡΕ Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, 
Φλ�ρ�νασ 
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β. Στο Σμιμα Φυτ��ισ Παραγωγισ �α� Προγραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΑΚ3.1) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ορκολογ��ι δ�αχείρ�ςθ των πόρων �ατά τθν παραγωγι αγροτ���ν 
προϊόντων, προςταςία τθσ φυτ��ισ παραγωγισ �α� λιψθ μζτρων γ�α τθν ανάπτυξθ �α� τον 
ε�ςυγχρον�ςμό των αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων, ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Φυτ��ισ παραγωγισ 

ΑΚ3.1.0.0-A1 Υποβολι προτάςεων �α� μελετ�ν γ�α τθν εφαρμογι προγραμμάτων 
αναδ�άρκρωςθσ των �αλλ�εργε��ν �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ ε�τζλεςισ τουσ ςε επίπεδο 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚ3.1.0.0-A2 Τιρθςθ αμπελουργ��ο�-ελα�ο�ομ��ο� μθτρ�ου 

ΑΚ3.1.0.0-A3 Ρρόγραμμα αναδ�άρκρωςθσ - ορ�ςτ��ισ εγ�ατάλε�ψθσ αμπελ�νων - 
χοριγθςθσ δ��α�ωμάτων φ�τευςθσ  

ΑΚ3.1.0.0-A4 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία τθσ Ρρωτοβάκμ�ασ Επ�τροπισ Αναγν�ρ�ςθσ (ΡΕΑ), 
παρα�ολο�κθςθσ �α� ελζγχου τθσ λε�τουργίασ των Ομάδων Ραραγωγ�ν (ΟμΡ), των 
Οργαν�ςεων Ραραγωγ�ν (ΟΡ) �α� των Εν�ςεων Οργαν�ςεων Ραραγωγ�ν (ΕΟΡ), ςε 
επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚ3.1.0.0-A5 Τιρθςθ του Μθτρ�ου ΟμΡ, ΟΡ �α� ΕΟΡ �α� �αταχ�ρ�ςθ των αποφάςεων τθσ 
Ρρωτοβάκμ�ασ Επ�τροπισ Αναγν�ρ�ςθσ (ΡΕΑ) �α� τθσ Δευτεροβάκμ�ασ Επ�τροπισ 
Αναγν�ρ�ςθσ (ΔΕΑ) 

ΑΚ3.1.0.0-A6 Υλοποίθςθ Δράςεων που αφορο�ν τθ δωρεάν δ�ανομι τροφίμων, ςτο πλαίς�ο 
ςτιρ�ξθσ των παραγωγ�ν  

ΑΚ3.1.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �δ�ότθτασ αγρότθ ι �ατόχου γεωργ��ισ ε�μετάλλευςθσ 
γ�α ζ�δοςθ άδε��ν αγροτ��ο� αυτο��νιτου 

ΑΚ3.1.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβα��ςεων ςε παραγωγο�σ γ�α τθν π�λθςθ προϊόντων �δίασ 
παραγωγισ μζςω πλανόδ�ου εμπορίου  

ΑΚ3.1.0.0-A9 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �αταλλθλότθτασ αγροτεμαχίων  

ΑΚ3.1.0.0-A10 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �αταλλθλότθτασ �α� λε�τουργ��ότθτασ γ�α αγροτ��ζσ 
αποκι�εσ 

ΑΚ3.1.0.0-A11 Εφαρμογι προγραμμάτων �α� λιψθ μζτρων γ�α βελτίωςθ τθσ δενδρο�ομίασ, 
τθσ αμπελουργίασ, των φυτ�ν μεγάλθσ �αλλ�ζργε�ασ, των �θπευτ���ν �ακ�σ �α� των 
�αλλωπ�ςτ���ν �α� φαρμα�ευτ���ν φυτ�ν 

ΑΚ3.1.0.0-A12 Δ�αχείρ�ςθ �λ�οσ β�ολογ��ο� �ακαρ�ςμο� ςτθ γεωργία - Χοριγθςθ άδε�ασ 
χρθς�μοποίθςθσ επεξεργαςμζνθσ �λ�οσ ςε �αλλ�ζργε�εσ 

ΑΚ3.1.0.0-A13 Ρρόγραμμα εδαφολογ���ν αναλ�ςεων �α� φυλλοδ�αγνωςτ��ισ με ςτόχο τθν 
�αλ�τερθ δ�αχείρ�ςθ λίπανςθσ ςτθν φυτ��ι παραγωγι �α� τθν προςταςία του 
περ�βάλλοντοσ 

ΑΚ3.1.0.0-A14 Δ�αχείρ�ςθ Ρρογράμματοσ Ρρόωρθσ Συνταξ�οδότθςθσ, ςε επίπεδο 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  



161 
 

ΑΚ3.1.0.0-A15 Ραρα�ολο�κθςθ, �αταγραφι �α� �αταχ�ρ�ςθ λογ�ςτ���ν ςτο�χείων 
γεωργ���ν ε�μεταλλε�ςεων, ςτο πλαίς�ο του Δ��τ�ου Γεωργ��ισ Λογ�ςτ��ισ Ρλθροφόρθςθσ 
(RICA-ΔΙΓΕΛΡ) �α� του Ρρογράμματοσ υπολογ�ςμο� Κόςτουσ Ραραγωγισ Αγροτ���ν 
Ρροϊόντων (ΚΟΡΑΡ), ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚ3.1.0.0-A16 Ραρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων ςυμμετοχισ γεωργ�ν ςε ςυςτιματα γ�α τθ 
Ρο�ότθτα Τροφίμων  

α) Κο�νοτ��ά ςυςτιματα πο�ότθτασ: Β�ολογ��ι παραγωγι  

β) Εκν��ά ςυςτιματα πο�ότθτασ:  

- Σ�ςτθμα Ολο�λθρωμζνθσ Δ�αχείρ�ςθσ ςτθ Φυτ��ι παραγωγι (AGRO 2)  

- Σ�ςτθμα Δ�αχείρ�ςθσ γ�α τθ δ�αςφάλ�ςθ τθσ πο�ότθτασ του χοίρε�ου �ρζατοσ (AGRO 3) 

ΑΚ3.1.0.0-A17 Χοριγθςθ βεβα��ςεων γ�α τθν απόδε�ξθ τθσ Ιδ�ότθτασ του Αγρότθ, Νζου 
Αγρότθ, Νεοε�ςερχόμενου Νζου Αγρότθ 

ΑΚ3.1.0.0-A18 Χοριγθςθ βεβα��ςεων Ολο�λθρωμζνου Συςτιματοσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� 
Ελζγχου (ΟΣΔΕ)  

ΑΚ3.1.0.0-A19 Δ�αχείρ�ςθ Συμβάςεων Ενεργε�α��ν φυτ�ν 

ΑΚ3.1.0.0-A20 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία Ρερ�φερε�α�ισ Επ�τροπισ Χωροταξίασ �α� 
Ρερ�βάλλοντοσ (ΡΕΧΩΡ), θ οποία γνωμοδοτεί γ�α �άκε χωροταξ��ό �α� περ�βαλλοντ��ό 
κζμα ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, με ς�οπό τθ δ�αφ�λαξθ �α� προςταςία τθσ 
γεωργ��ισ γθσ από αλλαγι χριςθσ τθσ �α� �δ�αίτερα τθσ γεωργ��ισ γθσ με υψθλι 
παραγωγ��ότθτα 

ΑΚ3.1.0.0-A21 Γνωμοδοτιςε�σ επί ε�τάςεων τθσ Αγροτ��ισ Νομοκεςίασ  

ΑΚ3.1.0.0-A22 Εγγραφι ςτο Κεντρ��ό Θλε�τρον��ό Μθτρ�ο Ο��οτεχνίασ (ΚΘΜΟ) μονάδων 
τροφίμων ο��οτεχν��ισ παρας�ευισ 

ΑΚ3.1.0.0-A23 Εφαρμογι όλων των αγροπερ�βαλλοντ���ν προγραμμάτων, ςε επίπεδο 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ  

ΑΚ3.1.0.0-A24 Ζλεγχοσ τθσ παραγωγ��ισ δ�αδ��αςίασ γ�α τθν παραγωγι προϊόντων 
ολο�λθρωμζνθσ δ�αχείρ�ςθσ, β�ολογ���ν, Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ), 
Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφ��ισ Ζνδε�ξθσ (ΡΓΕ) �.λπ. 

Τομζασ Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ 

ΑΚ3.1.0.0-A25 Ε�τζλεςθ των ε�χωρο�μενων αρμοδ�οτιτων των ε�άςτοτε Επ�χε�ρθς�α��ν 
Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ ι άλλων προγραμμάτων, που αφορο�ν: 

-Στιρ�ξθ γ�α επενδ�ςε�σ ςε γεωργ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ  

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ με τελ��ό προϊόν εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Συνκι�θσ γ�α τθ Λε�τουργία τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ (γεωργ��ό προϊόν)  

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ με τελ��ό προϊόν ε�τόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Συνκι�θσ γ�α τθ Λε�τουργία τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ (μθ γεωργ��ό προϊόν) 

-Μεταποίθςθ, εμπορία �α� ανάπτυξθ γεωργ���ν προϊόντων από επαγγελματίεσ αγρότεσ  

-Εν�ςχ�ςε�σ ε��ίνθςθσ επ�χείρθςθσ γ�α νζουσ γεωργο�σ  

-Εν�ςχ�ςε�σ ε��ίνθςθσ επ�χείρθςθσ γ�α μθ γεωργ��ζσ δραςτθρ�ότθτεσ ςε αγροτ��ζσ περ�οχζσ  
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-Εν�ςχ�ςε�σ γ�α τθν ανάπτυξθ μ��ρ�ν ε�μεταλλε�ςεων 

--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.1 Δ�ενζργε�α αξ�ολογιςεων των α�τιςεων ςτιρ�ξθσ γ�α ςυμμετοχι ςτα 
υπομζτρα �α� τ�σ δράςε�σ του Ρρογράμματοσ  

--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.2 Ενθμζρωςθ των δ��α�ο�χων γ�α τ�σ υποχρε�ςε�σ τουσ 

--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.3 Ραρα�ολο�κθςθ �α� ζλεγχοσ του φυς��ο� �α� ο��ονομ��ο� αντ��ε�μζνου 
των πράξεων 

--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.4 Ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Ρρογραμματ�ςμο� Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ γ�α 
τθν πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων που υλοπο�ο�ντα� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ 

--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.5 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων αξ�ολόγθςθσ �α� ελζγχου ςτο Ρλθροφορ�α�ό 
Σ�ςτθμα Κρατ���ν Εν�ςχ�ςεων (ΡΣΚΕ). 

γ. Στο Σμιμα Ηω��ισ Παραγωγισ �α� Αλ�είασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Εφαρμογι προγραμμάτων �α� υλοποίθςθ δράςεων γ�α τθν ανάπτυξθ 
�α� τθν πο�οτ��ι βελτίωςθ των τομζων τθσ ηω��ισ �α� τθσ αλ�ευτ��ισ παραγωγισ, τθν υγεία 
�α� προςταςία του ηω��ο� �εφαλαίου, τθν εξαςφάλ�ςθ τθσ μζγ�ςτθσ δυνατισ αςφάλε�ασ 
των παραγόμενων �α� ε�ςαγόμενων τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ �α� προϊόντων αυτ�ν �α� 
τθν ορκι δ�αχείρ�ςθ των ηω���ν υποπροϊόντων ςτθν περ�οχι τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Ηω��ισ παραγωγισ 

ΑΚ3.2.0.0-A1 Μελζτθ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ �α� βελτίωςθσ τθσ βοοτροφίασ, 
α�γοπροβατοτροφίασ, χο�ροτροφίασ, πτθνοτροφίασ �α� λο�π�ν αγροτ���ν η�ων �α� 
ε�ςιγθςθ γ�α τθ λιψθ των αναγ�αίων μζτρων 

ΑΚ3.2.0.0-A2 Χοριγθςθ αδε��ν �τθνοτροφ��ισ ε�μετάλλευςθσ 

ΑΚ3.2.0.0-A3 Γνωμοδοτιςε�σ παραχ�ρθςθσ ε�τάςεων - περ�βαλλοντ���ν όρων - μελετ�ν 
δ�αχείρ�ςθσ αποβλιτων 

ΑΚ3.2.0.0-A4 Ζλεγχοσ �υ�λοφορίασ Ηωοτροφ�ν, εγγραφζσ �α� εγ�ρίςε�σ παραγωγ�ν, 
εμπόρων �α� δ�α��νθτ�ν ηωοτροφ�ν �α� �αταλογ�ςμόσ των ςχετ���ν τελ�ν 

--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.1 Ζλεγχοσ �αταςτθμάτων - β�οτεχν��ν ε�ςαγωγ�ν  

--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.2 Καταχ�ρ�ςθ επ�χε�ριςεων ςτο Μθτρ�ο Επ�χε�ριςεων Ηωοτροφ�ν �α� 
χοριγθςθ ςχετ��ο� �ωδ��ο� εγγραφισ παραγωγισ - εμπορίασ ηωοτροφ�ν 

--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.3 Κακορ�ςμόσ τελ�ν εμπορίασ �α� δ�α�ίνθςθσ ηωοτροφ�ν 

ΑΚ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ ελλθν��ισ αγοράσ �ρζατοσ γ�α τθν προζλευςθ, �αταγωγι �α� τιρθςθ 
μθν�αίων �ςοηυγίων  

ΑΚ3.2.0.0-A6 Εξζταςθ παρατυπ��ν, παραβάςεων �α� επ�βολισ προςτίμων ςε �ρεοπωλεία 

ΑΚ3.2.0.0-A7 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία δ�μελο�σ επ�τροπισ ταξ�νομθτ�ν ςφάγ�ων 
βοοε�δ�ν �α� ελζγχου ςε ταξ�νομθμζνα ςφαγεία 

ΑΚ3.2.0.0-A8 Εφαρμογι Ρρογραμμάτων ενίςχυςθσ των μελ�ςςο�ομ���ν ε�μεταλλε�ςεων 

ΑΚ3.2.0.0-A9 Τιρθςθ Μθτρ�ου Μελ�ςςο�ομ���ν Ε�μεταλλε�ςεων 
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ΑΚ3.2.0.0-A10 Ζ�δοςθ �α� κε�ρθςθ Μελ�ςςο�ομ���ν Β�βλ�αρίων 

ΑΚ3.2.0.0-A11 Δ�αχείρ�ςθ βος�οτόπων  

--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.1 Σ�νταξθ Δ�αχε�ρ�ςτ���ν Μελετ�ν 

--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.2 Ραραχ�ρθςθ Δ��α�ωμάτων βός�θςθσ (βος�ις�μων γα��ν) 

--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.3 Ενθμζρωςθ ΟΡΕΚΕΡΕ με ςτο�χεία που αφορο�ν τουσ παραχωρθμζνουσ 
βος�οτόπουσ 

ΑΚ3.2.0.0-A12 Εφαρμογι προγραμμάτων δ�ατιρθςθσ ςπάν�ων �α� αυτοχκόνων φυλ�ν  

ΑΚ3.2.0.0-A13 Ζ�δοςθ αδε��ν ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ πτθνο�τθνοτροφ���ν 
ε�μεταλλε�ςεων  

Τομζασ Αλ�είασ 

ΑΚ3.2.0.0-A14 Μίςκωςθ με δθμοπραςία των �χκυοτρόφων υδάτων εν γζνε� 

ΑΚ3.2.0.0-A15 Κακορ�ςμόσ προςτατευτ��ισ η�νθσ ε�μ�ςκωμζνου �χκυοτροφείου  

ΑΚ3.2.0.0-A16 Κακορ�ςμόσ προςτατευτ��ισ η�νθσ πζρ�ξ του τοποκετο�μενου αλ�ευτ��ο� 
εργαλείου 

ΑΚ3.2.0.0-A17 Χαρα�τθρ�ςμόσ ωσ γεωργ���ν επ�χε�ριςεων β�οτεχν���ν �α� β�ομθχαν���ν 
εγ�αταςτάςεων που αφορο�ν υδατο�αλλ�εργθτ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ  

ΑΚ3.2.0.0-A18 Ζ�δοςθ απόφαςθσ επ�λογισ του τρόπου ε�μετάλλευςθσ των �χκυοτρόφων 
υδάτων 

ΑΚ3.2.0.0-A19 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ε�μίςκωςθσ, χωρίσ δθμοπραςία, εφαπτόμενου των 
ςυνόρων �χκυοτρόφου �δατοσ �α� �ακορ�ςμόσ των όρων τθσ ς�μβαςθσ 

ΑΚ3.2.0.0-A20 Απόφαςθ αυξομείωςθσ των ςυμβατ���ν δόςεων μίςκωςθσ �χκυοτροφείου 
ςε �δ��τεσ. 

ΑΚ3.2.0.0-A21 Υποβολι α�τιματοσ προσ παροχι ς�μφωνθσ γν�μθσ του Γεν��ο� Επ�τελείου 
Στρατο� γ�α τον �ακορ�ςμό των όρων των ςυμβάςεων ε�μίςκωςθσ των εφαπτόμενων των 
ςυνόρων λ�μν�ν ι �χκυοτρόφων υδάτων 

ΑΚ3.2.0.0-A22 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �χκυος�αλ�ν �α� �ακορ�ςμόσ τθσ ζδρασ �α� τθσ 
χωρ��ισ αρμοδ�ότθτάσ τουσ  

ΑΚ3.2.0.0-A23 Εποπτεία �ανον�ςμ�ν αλ�είασ  

--ΑΚ3.2.0.0-Δ23.1 Κακορ�ςμόσ περ�ορ�ςμ�ν �ατά τθ δ�ενζργε�α αλ�είασ εντόσ των τεχνθτ�ν 
λ�μν�ν γ�α τθν προςταςία των ζργων που υπάρχουν ςε αυτζσ (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 περ. 
Γ3)  

--ΑΚ3.2.0.0-Δ23.2 Επ�βολι ε�δ���ν ι πρόςκετων περ�ορ�ςτ���ν μζτρων τθσ αλ�είασ γ�α 
ποτάμ�ουσ, λ�μναίουσ, λ�μνοκαλάςς�ουσ �α� άλλουσ υδάτ�νουσ χ�ρουσ (άρκρο 10 του 
ν.δ.420/1970, όπωσ αντ��αταςτάκθ�ε με το άρκρο 3 ν.1740/1987 �α� το άρκρο 9 παρ. 1 ν. 
2040/1992) 

ΑΚ3.2.0.0-A24 Χοριγθςθ αδε��ν ς�άφουσ - άδε�ασ π�λθςθσ αλ�ευμάτων  

ΑΚ3.2.0.0-A25 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ γ�α ζ�δοςθ άδε�ασ ΦΙΧ �χκυοπαραγωγ��ο� 
αυτο��νιτου  
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ΑΚ3.2.0.0-A26 Ζγ�ρ�ςθ αντ��ατάςταςθσ αλ�ευτ��ο� ς�άφουσ (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 
άρκρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ �α� άρκρα 3 �α� 4, ΦΕΚ 98Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.0-A27 Χοριγθςθ άδε�ασ μεταβίβαςθσ �υρ�ότθτασ επαγγελματ��ισ άδε�ασ αλ�είασ 
ς�άφουσ (π.δ. 261/1991, άρκρο 2). 

ΑΚ3.2.0.0-A28 Χοριγθςθ άδε�ασ ςε αλ�ευτ��ά ς�άφθ γ�α δ�ενζργε�α δο��μαςτ��ισ αλ�είασ 

ΑΚ3.2.0.0-A29 Χοριγθςθ άδε�ασ αντ��ατάςταςθσ μθχανισ αλ�ευτ��ο� ς�άφουσ (π.δ. 
261/1991, άρκρο 4) 

ΑΚ3.2.0.0-A30 Χοριγθςθ επαγγελματ��ισ άδε�ασ αλ�είασ ς�άφουσ εςωτερ���ν υδάτων  

ΑΚ3.2.0.0-A31 Χοριγθςθ ερας�τεχν��ισ άδε�ασ αλ�είασ [β.δ. 666/1966 άρκρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 
160 Αϋ) �α� π.δ. 373/1985] 

ΑΚ3.2.0.0-A32 Ζγ�ρ�ςθ γ�α δ�ενζργε�α ακλθτ��ισ αλ�είασ (π.δ. 373/1985 άρκρο 5 παρ. 2, 
ΦΕΚ 131Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.0-A33 Κατάρτ�ςθ μελετ�ν �α� προγραμμάτων γ�α ανάπτυξθ αλ�είασ 

ΑΚ3.2.0.0-A34 Καταγραφι αλ�ζων - τεχν���ν - αλ�ευμάτων - αλ�ευτ���ν ε�μεταλλε�ςεων 

ΑΚ3.2.0.0-A35 Τιρθςθ μθτρ�ου αλ�ζων �α� αλ�ευτ���ν ς�αφ�ν 

ΑΚ3.2.0.0-A36 Τιρθςθ μθτρ�ου υδατο�αλλ�εργε��ν �α� αλ�είασ ςτα εςωτερ��ά �δατα 

ΑΚ3.2.0.0-A37 Βεβαίωςθ γ�α τθν ζ�δοςθ άδε�ασ παραγωγο� λαϊ��ν αγορ�ν ςτουσ 
υδατο�αλλ�εργθτζσ 

ΑΚ3.2.0.0-A38 Ζγ�ρ�ςθ γ�α τθ δ�ενζργε�α εμπλουτ�ςμο� λ�μν�ν, γεωφραγμάτων �α� 
ποταμ�ν  

ΑΚ3.2.0.0-A39 Κακορ�ςμόσ τθσ περ�όδου απαγόρευςθσ τθσ αλ�είασ με �άκε μζςο �α� 
εργαλείο ςτ�σ λίμνεσ, τα γεωφράγματα 

ΑΚ3.2.0.0-A40 Ζγ�ρ�ςθ γ�α τθ δ�οργάνωςθ δ�αγων�ςμ�ν ερας�τεχν��ισ �α� ακλθτ��ισ 
αλ�είασ  

ΑΚ3.2.0.0-A41 Σ�ςταςθ τρ�μελ�ν ςυμβουλίων ε�δί�αςθσ αλ�ευτ���ν προςφυγ�ν (άρκρο 9 
παρ. 4 του ν. 2040/1992) 

ΑΚ3.2.0.0-A42 Ζ�δοςθ αποφάςεων �αταςτροφισ, ε�ποίθςθσ �α� ζγ�ρ�ςθσ του 
αποτελζςματοσ τθσ ςχετ��ισ δθμοπραςίασ ι δ�άκεςθσ των δθμευκζντων υλ���ν �α� μζςων 
αλ�είασ (άρκρο 7 παρ. 3 �α� 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.0-A43 Απόφαςθ δ�άκεςθσ ςε δθμός�εσ υπθρεςίεσ ι ςε ερευνθτ��ά �δρ�ματα ι ςε 
νομ��ά πρόςωπα του δθμός�ου τομζα των πλωτ�ν μζςων, εργαλείων �α� λο�πο� 
εξοπλ�ςμο� που δθμε�τθ�ε, εφόςον δεν ζχε� πλε�ςτθρ�αςκεί (άρκρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987, 
ΦΕΚ 221Αϋ, όπωσ αντ��αταςτάκθ�ε �α� �ςχ�ε�) 

ΑΚ3.2.0.0-A44 Επ�βολι �υρ�ςεων ςε όςουσ δεν παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετ��ά με τθν 
παραγωγι �α� αξία αλ�ευμάτων των επαγγελματ���ν αλ�ευτ���ν ς�αφ�ν (π.δ. 333/1990 
άρκρο 2, ΦΕΚ 143Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.0-A45 Ε�ςιγθςθ μζτρων που αφορο�ν τθ δ�α�ίνθςθ, μεταποίθςθ, τυποποίθςθ, 
ςυντιρθςθ �α� εμπορία των αλ�ευτ���ν προϊόντων, ςε ςυνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ 
�α� φορείσ 
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ΑΚ3.2.0.0-A46 Γνωμοδότθςθ γ�α τθν παραχ�ρθςθ, μίςκωςθ �α� αναμίςκωςθ υδάτ�νων 
ε�τάςεων γ�α τθν ίδρυςθ, επζ�ταςθ �α� μετεγ�ατάςταςθ μονάδων υδατο�αλλ�ζργε�ασ, 
�ακ�σ �α� γ�α τθ χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ μονάδων 

ΑΚ3.2.0.0-A47 Ζγ�ρ�ςθ �α� τροποποίθςθ �αταςτατ���ν αλ�ευτ���ν ςυνετα�ρ�ςμ�ν 

ΑΚ3.2.0.0-A48 Εφαρμογι του Ρρογράμματοσ παρα�ολο�κθςθσ τθσ πο�ότθτασ των 
�χκυοτρόφων υδάτων  

ΑΚ3.2.0.0-A49 Ζγ�ρ�ςθ γ�α τθν τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ του είδουσ των εργαλείων με 
τα οποία �α� μόνο επ�τρζπετα� θ αλ�εία ςτ�σ λίμνεσ (άρκρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58Αϋ)  

ΑΚ3.2.0.0-A50 Γνωμοδότθςθ ζγ�ρ�ςθσ περ�βαλλοντ���ν όρων γ�α εγ�αταςτάςε�σ μονάδων 
υδατο�αλλ�εργε��ν 

ΑΚ3.2.0.0-A51 Ζ�δοςθ απόφαςθσ �οπισ �αλαμ�νων ςε λίμνεσ χωρ��ισ αρμοδ�ότθτασ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚ3.2.0.0-A52 Συνεργαςία με φορείσ γ�α τθ δ�οργάνωςθ ενθμερωτ���ν ε�δθλ�ςεων που 
αφορο�ν τον τομζα τθσ αλ�είασ �α� τθν προςταςία του υδάτ�νου περ�βάλλοντοσ �α� των 
υδρόβ�ων οργαν�ςμ�ν τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

δ. Ε�δ��ότερα, τα Τμιματα Ηω��ισ Ραραγωγισ �α� Αλ�είασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
Κοηάνθσ �α� Φλ�ρ�νασ ας�ο�ν επ�πρόςκετα �α� αντίςτο�χα τ�σ �άτωκ� αρμοδ�ότθτεσ: 

ΑΚ3.2.0.ΚΟ-A53 Ζ�δοςθ απόφαςθσ γ�α τον �ακορ�ςμό όρων χοριγθςθσ ερας�τεχν���ν 
αδε��ν ςε �ατοί�ουσ άλλων περ�οχ�ν ςτθν τεχνθτι λίμνθ Ρολυφ�του (άρκρο 5 παρ. 5 του 
ν. 972/1979, ΦΕΚ 224Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.ΦΛ-A54 Κακορ�ςμόσ του αρ�κμο� των με μθχαν��ό αλ�ευτ��ό ςυγ�ρότθμα (γρ�-γρ�) 
αλ�ευόντων ςυγ�ροτθμάτων ςτο ελλθν��ό τμιμα τθσ Λίμνθσ Μεγάλθ Ρρζςπα �α� των 
προ�ποκζςεων με τ�σ οποίεσ κα δ�ενεργείτα� θ αλ�εία (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ 
49Αϋ) 

ΑΚ3.2.0.ΦΛ-A55 Απαγόρευςθ ι ζγ�ρ�ςθ χρθς�μοποίθςθσ ορ�ςμζνων αλ�ευτ���ν εργαλείων 
ςτ�σ λίμνεσ Μεγάλθ Ρρζςπα (β.δ. 249/1972, άρκρο 1 παρ. 2). 

ε. Στο Σμιμα Πο�οτ��ο� �α� Φυτο�γε�ονομ��ο� Ελζγχου (ΚΩΔ. ΑΚ3.3) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ τθσ πο�ότθτασ των φυτ���ν γεωργ���ν προϊόντων, μζςω 
δ�ενζργε�ασ πο�οτ��ο� �α� φυτο�γε�ονομ��ο� ελζγχου προϊόντων φυτ��ισ προζλευςθσ, 
ε�ςαγομζνων �α� εξαγομζνων γεωργ���ν προϊόντων, πολλαπλας�αςτ��ο� υλ��ο� �α� 
φυτωρίων, φυτοπροςτατευτ���ν προϊόντων, �ακ�σ �α� ελζγχου επί των ε�μεταλλε�ςεων, 
επ�χε�ριςεων �α� εν�ςεων αυτ�ν που εμπλζ�οντα� ςε οπο�οδιποτε ςτάδ�ο παραγωγισ �α� 
εμπορίασ φυτ�ν �α� φυτ���ν προϊόντων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ3.3.0.0-A1 Φυτο�γε�ονομ��όσ �α� πο�οτ��όσ ζλεγχοσ ε�ςαγομζνων �α� εξαγομζνων 
φυτ���ν γεωργ���ν προϊόντων 

ΑΚ3.3.0.0-A2 Ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ��ο� φυτο�γείασ �α� π�ςτοπο�θτ��ο� ςυμμόρφωςθσ 

ΑΚ3.3.0.0-A3 Ζλεγχοσ μεταπο�θμζνων ε�ςαγομζνων �α� εξαγομζνων φυτ���ν γεωργ���ν 
προϊόντων �α� ζ�δοςθ ανάλογων π�ςτοπο�θτ���ν ελζγχου 
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ΑΚ3.3.0.0-A4 Φυτο�γε�ονομ��όσ ζλεγχοσ πολλαπλας�αςτ��ο� υλ��ο� �α� φυτωρίων �α� 
χοριγθςθ φυτο�γε�ονομ��ο� δ�αβατθρίου 

ΑΚ3.3.0.0-A5 Ζλεγχοσ εφαρμογισ ο�ν��ισ νομοκεςίασ ςε ο�νοβ�ομθχανίεσ ωσ προσ τθν 
παραγωγι, δ�α�ίνθςθ �α� εμπορία ο�ν���ν προϊόντων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.1 Ραραλαβι �α� ζλεγχοσ Δθλ�ςεων παραγωγισ �α� αποκεμάτων οίνου 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.2 Ρ�ςτοποίθςθ οίνων ΡΟΡ-ΡΓΕ-Ρο���λ�α��ν 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.3 Χοριγθςθ τα�ν��ν ελζγχου 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.4 Χοριγθςθ ζγ�ρ�ςθσ αρίκμθςθσ ΡΓΕ  

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.5 Ζλεγχοσ ετ��ετ�ν 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.6 Ζλεγχοσ -κε�ρθςθ ςυνοδευτ���ν εγγράφων αμπελοο�ν���ν προϊόντων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.7 Ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν υγείασ γ�α εξαγωγζσ ο�ν���ν προϊόντων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.8 Ραραλαβι �α� ζλεγχοσ Απογραφ���ν δελτίων ο�νοπο�είων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.9 Χοριγθςθ των ενδείξεων Κτιμα, Αμπελ�νασ (εσ), Ρ�ργοσ, Μοναςτιρ�, 
Κάςτρο, Βίλα, Αρχοντ��ό, Μετόχ�, Αγρζπαυλθ, Αμπζλ�(α), Ορε�νό(α) Κτιμα(τα), Ορε�νόσ(ο�) 
Αμπελ�νασ(εσ)  

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.10 Χοριγθςθ �ωδ���ν αρ�κμ�ν εμφ�άλωςθσ �ρας�ο� 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.11 Χοριγθςθ άδε�ασ χριςθσ τθσ ε�δ��ισ ςφραγίδασ Εμφ�αλωμζνων Οίνων 

ΑΚ3.3.0.0-A6 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ γ�α τθν ίδρυςθ �α� λε�τουργία 
επ�χε�ριςεων μεταποίθςθσ τροφίμων φυτ��ισ προζλευςθσ 

ΑΚ3.3.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ εγ�αταςτάςεων επ�χε�ριςεων γ�α τθν 
τυποποίθςθ �α� ςυς�ευαςία οπωρο�θπευτ���ν 

ΑΚ3.3.0.0-A8 Ζλεγχοσ μονάδων μεταποίθςθσ προϊόντων Φυτ��ισ Ραραγωγισ 

ΑΚ3.3.0.0-A9 Ζλεγχοσ δ�α�ίνθςθσ των οπωρο�θπευτ���ν προϊόντων νωπ�ν �α� βακε�άσ 
�ατάψυξθσ ςε όλθ τθν εμπορ��ι αλυςίδα 

ΑΚ3.3.0.0-A10 Εφαρμογι του Ρρογράμματοσ ΜΕΝΟ (Μθτρ�ο Εμπόρων Νωπ�ν 
Οπωρο�θπευτ���ν) που αφορά ςτθν �ατάρτ�ςθ �α� λε�τουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων των 
ςυναλλαςςόμενων ςτα νωπά οπωρο�θπευτ��ά 

ΑΚ3.3.0.0-A11 Ζλεγχοσ �α� δζςμευςθ e-παραβόλου πο�οτ��ο� �α� φυτο�γε�ονομ��ο� 
ελζγχου 

ΑΚ3.3.0.0-A12 Ζλεγχοσ δ�α�ίνθςθσ - αποκι�ευςθσ - εμπορίασ τροφίμων φυτ��ισ 
προζλευςθσ ςε όλθ τθν εμπορ��ι αλυςίδα 

ΑΚ3.3.0.0-A13 Ζλεγχοσ λε�τουργίασ των εγ�αταςτάςεων δ�αλογισ - τυποποίθςθσ -
μεταποίθςθσ - παραγωγισ τροφίμων φυτ��ισ προζλευςθσ 

ΑΚ3.3.0.0-A14 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία Ρρωτοβάκμ�ασ �α� Δευτεροβάκμ�ασ Επ�τροπισ 
Κυρ�ςεων, ςτο πλαίς�ο άς�θςθσ πο�οτ��ο� ελζγχου ςτα νωπά επεξεργαςμζνα �α� βακε�άσ 
�ατάψυξθσ οπωρο�θπευτ��ά  

ΑΚ3.3.0.0-A15 Τιρθςθ μθτρ�ου εγγραφισ παραγωγ�ν, δ�α��νθτ�ν, εξαγωγζων, 
ε�ςαγωγζων φυτ�ν, φυτ���ν προϊόντων �α� άλλων αντ��ε�μζνων ι εν�ςεων αυτ�ν με 
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εν�αίο τρόπο, γ�α τθ χοριγθςθ του φυτο�γε�ονομ��ο� δ�αβατθρίου γ�α ε�ςαγωγι 
προϊόντων ι εξαγωγι τουσ ςε άλλα �ράτθ τθσ ΕΕ  

ΑΚ3.3.0.0-A16 Ρρόγραμμα δε�γματολθψ��ν ςε γεωργ��ά προϊόντα γ�α τον ζλεγχο 
υπολε�μμάτων φυτοπροςτατευτ���ν προϊόντων  

ΑΚ3.3.0.0-A17 Ζ�δοςθ αδε��ν λε�τουργίασ �αταςτθμάτων π�λθςθσ φυτοπροςτατευτ���ν 
προϊόντων �α� ετις�οσ ζλεγχοσ αυτ�ν  

ΑΚ3.3.0.0-A18 Ζλεγχοσ δ�άκεςθσ γεωργ���ν φαρμά�ων ςτθν αγορά �α� δ�αςφάλ�ςθ 
ορκολογ��ισ χριςθσ αυτ�ν 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.1 Ζλεγχοσ φυτοπροςτατευτ���ν προϊόντων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.2 Ζλεγχο� ορκολογ��ισ χριςθσ φυτοπροςτατευτ���ν προϊόντων 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.3 Ζλεγχο� ςτ�σ επ�χε�ριςε�σ �αταπολζμθςθσ εντόμων �α� τρω�τ���ν ςε 
�ατο��θμζνουσ χ�ρουσ  

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.4 Εφαρμογι Ρρογράμματοσ ελζγχου ςπόρων επενδεδυμζνων με 
φυτοπροςτατευτ��ά προϊόντα 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.5 Ζλεγχοσ γ�α τθν ορκι δ�εξαγωγι εξετάςεων γ�α από�τθςθ Ρ�ςτοπο�θτ��ο� 
Ορκολογ��ισ Χριςθσ Γεωργ���ν Φαρμά�ων (Ρ.Ο.Χ.Γ.Φ) 

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.6 Ενθμζρωςθ του �ο�νο� ςτθ χριςθ φυτοπροςτατευτ���ν προϊόντων 

ΑΚ3.3.0.0-A19 Ζλεγχοσ εχκρ�ν �α� πακογόνων ςτ�σ �αλλ�ζργε�εσ - αποςτολι δε�γμάτων 
φυτ���ν ε�δ�ν �α� προϊόντων γ�α δ�απίςτωςθ του α�τίου προςβολισ 

ΑΚ3.3.0.0-A20 Ραρα�ολο�κθςθ του πλθκυςμο� επ�βλαβ�ν εχκρ�ν των �αλλ�εργε��ν �α� 
ζ�δοςθ γεωργ���ν προε�δοπο�ιςεων γ�α εφαρμογι ψε�αςμ�ν �α� τθν εφαρμογι μζτρων 
γ�α τθν αντ�μετ�π�ςι τουσ 

ΑΚ3.3.0.0-A21 Ζλεγχοσ δ�α��νο�μενου πατατόςπορου, δε�γματολθψία - αποςτολι 
δε�γμάτων γ�α αναλ�ςε�σ γ�α τθν π�κανι παρουςία αςκενε��ν �αραντίνασ  

ΑΚ3.3.0.0-A22 Εφαρμογι προγράμματοσ δα�ο�τονίασ, αρουρα�ο�τονίασ �α� α�ρ�δο�τονίασ 

ΑΚ3.3.0.0-A23 Δ�ενζργε�α προγράμματοσ επ�ς�οπιςεων γ�α εχκρο�σ �α� αςκζνε�εσ 
�αραντίνασ 

ΑΚ3.3.0.0-A24 Ζλεγχοσ επί των ε�μεταλλε�ςεων, επ�χε�ριςεων �α� εν�ςεων αυτ�ν που 
εμπλζ�οντα� ςε οπο�οδιποτε ςτάδ�ο παραγωγισ �α� εμπορίασ φυτ�ν �α� φυτ���ν 
προϊόντων. 

ςτ. Στο Σμιμα Εγγείων Βελτ��ςεων (ΚΩΔ. ΑΚ3.4) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Μζρ�μνα γ�α τθν ορκι δ�οί�θςθ, λε�τουργία, ςυντιρθςθ �α� 
αξ�οποίθςθ των λε�τουργο�ντων εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, τθν ορκι, ε�ρυκμθ �α� β��ς�μθ 
λε�τουργία των Γεν���ν Οργαν�ςμ�ν Εγγείων Βελτ��ςεων (ΓΟΕΒ), των Οργαν�ςμ�ν Εγγείων 
Βελτ��ςεων (ΟΕB) �α� των Τοπ���ν Οργαν�ςμ�ν Εγγείων Βελτ��ςεων (ΤΟΕΒ) που 
λε�τουργο�ν ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, �ακ�σ �α� προ�κθςθ του Αγροτ��ο� 
Εξθλε�τρ�ςμο� �α� τθσ Ε�μθχάν�ςθσ τθσ Γεωργίασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 
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ΑΚ3.4.0.0-A1 Αξ�οποίθςθ των εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, με �άκε πρόςφορο μζςο, με ς�οπό 
τθν απόδοςθ τθσ μζγ�ςτθσ ωφελ�μότθτασ αυτ�ν  

ΑΚ3.4.0.0-A2 Μεταβίβαςθ ςτουσ ΟΕΒ των αρμοδ�οτιτων δ�οί�θςθσ, λε�τουργίασ �α� 
ςυντιρθςθσ των εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A3 Μεταβίβαςθ ςτουσ ΟΕΒ τθσ αρμοδ�ότθτασ δ�οί�θςθσ ζργων αξ�οποίθςθσ 
εδάφουσ τθσ περ�οχισ των εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A4 Δυνατότθτα άς�θςθσ αρμοδ�οτιτων δ�οί�θςθσ, λε�τουργίασ �α� ςυντιρθςθσ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, εξ ολο�λιρου ι εν μζρε�, �ατ' εξαίρεςθ �α� μζχρ� τθν 
ολο�λιρωςθ των ζργων, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ των ΟΕΒ  

ΑΚ3.4.0.0-A5 Δυνατότθτα ανάκεςθσ ςτουσ ΓΟΕΒ των αρμοδ�οτιτων δ�οί�θςθσ, λε�τουργίασ 
�α� ςυντιρθςθσ αντλ�οςταςίων που εξυπθρετο�ν ζργα Βϋ τάξθσ 

ΑΚ3.4.0.0-A6 Χαρα�τθρ�ςμόσ (ταξ�νόμθςθ) των εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A7 Κακορ�ςμόσ τθσ περ�όδου ανάπτυξθσ των εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A8 Ορ�ςμόσ των ηων�ν εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A9 Κακορ�ςμόσ του τρόπου ε�μετάλλευςθσ των ηων�ν εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A10 Μεταβίβαςθ τθσ δ�αχείρ�ςθσ, δ�οί�θςθσ �α� ε�μετάλλευςθσ ηων�ν 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων ςε ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A11 Δ�αχείρ�ςθ, δ�οί�θςθ �α� ε�μετάλλευςθ ηων�ν εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων που 
δεν ζχουν μεταβ�βαςτεί ςε ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A12 Μζρ�μνα �α� δ�ενζργε�α των απαραίτθτων δ�αδ��ας��ν γ�α τθ ςυγ�ρότθςθ 
Ρροςωρ�ν�ν Δ�ο��ους�ν Επ�τροπ�ν (ΡΔΕ) γ�α τθ δ�οί�θςθ, λε�τουργία �α� ςυντιρθςθ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A13 Μζρ�μνα γ�α τθν πραγματοποίθςθ εργας��ν ςυντιρθςθσ �α� λε�τουργίασ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΑΚ3.4.0.0-A14 Μζρ�μνα γ�α τθ βελτίωςθ, ςυμπλιρωςθ, ανα�αίν�ςθ �α� επζ�ταςθ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων που ζχουν μεταβ�βαςτεί ςτουσ ΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία 
Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΑΚ3.4.0.0-A15 Μζρ�μνα γ�α τθ χρθματοδότθςθ ςυμπλθρωματ���ν εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων 
δ��α�οδοςίασ των ΟΕΒ �α� ε�τζλεςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ 
Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων �α� τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΑΚ3.4.0.0-A16 Μζρ�μνα γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ χρθματοδότθςθσ ςυμπλθρωματ���ν ζργων �α� τθν 
υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδ�ςεων γ�α τθν ε�τζλεςθ ςυμπλθρωματ���ν 
ζργων, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων �α� τθν 
ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΑΚ3.4.0.0-A17 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυντιρθςθ �α� απο�ατάςταςθ φκορ�ν ι ηθμ��ν, ο� οποίεσ 
προ�αλο�ντα� μετά τθ μεταβίβαςθ των ζργων ςτουσ ΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία 
Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν 

ΑΚ3.4.0.0-A18 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�άκεςθ π�ςτ�ςεων δθμοςίων επενδ�ςεων γ�α ςυμμετοχι 
του Δθμοςίου ςτ�σ δαπάνεσ δ�οί�θςθσ, λε�τουργίασ �α� ςυντιρθςθσ �α� απο�ατάςταςθσ 
ηθμ��ν από πλθμμ�ρεσ ι άλλθ α�τία που ςυν�ςτά ανωτζρα βία ςε ζργα εγγείων βελτ��ςεων 
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δ��α�οδοςίασ των ΟΕΒ, �ακ�σ �α� ε�τζλεςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων �α� τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν Υπθρες��ν  

ΑΚ3.4.0.0-A19 Μζρ�μνα γ�α τθ ς�νταξθ τεχν��ισ ζ�κεςθσ με προ�πολογ�ςμό των 
απα�το�μενων δαπαν�ν ςυντιρθςθσ των ζργων, εφόςον αυτό δεν είνα� εφ��τό να 
πραγματοπο�θκεί από τουσ ΤΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Τεχν���ν 
Υπθρες��ν  

ΑΚ3.4.0.0-A20 Ραροχι οδθγ��ν �α� παρα�ολο�κθςθ εφαρμογισ ςχεδίων �α� εργας��ν 
ςυντιρθςθσ από τουσ ΟΕΒ  

ΑΚ3.4.0.0-A21 Ζγ�ρ�ςθ ε�τζλεςθσ εργας��ν ςυντιρθςθσ �α� λε�τουργίασ εγγε�οβελτ�ωτ���ν 
ζργων που ζχουν μεταβ�βαςτεί ςτουσ ΟΕΒ, απολογ�ςτ��ά  

ΑΚ3.4.0.0-A22 Σ�ςταςθ επ�τροπισ προςδ�ορ�ςμο� τθσ ωφζλε�ασ των εγγε�οβελτ�ωτ���ν 
ζργων �α� του �ψουσ τθσ ε�ςφοράσ υπζρ ΤΟΕΒ �α� ε�δί�αςθ ενςτάςεων �ατά αποφάςε�ν 
τθσ 

ΑΚ3.4.0.0-A23 Κατάρτ�ςθ �α� ζγ�ρ�ςθ προγράμματοσ �αλλ�εργε��ν εντόσ περ�οχισ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, ςε ςυνεργαςία με το ο��είο Τμιμα Φυτ��ισ Ραραγωγισ �α� 
Ρρογραμμάτων Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ  

ΑΚ3.4.0.0-A24 Οργάνωςθ προγραμμάτων ε�παίδευςθσ αγροτ�ν γ�α τθ ςωςτι λε�τουργία, 
ςυντιρθςθ �α� αξ�οποίθςθ των λε�τουργο�ντων ςυλλογ���ν εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, 
�ακ�σ �α� γ�α τθ ςωςτι χριςθ των τεχν���ν ςτο�χείων αυτ�ν 

ΑΚ3.4.0.0-A25 Συγ�ζντρωςθ τεχν���ν ςτο�χείων �α� ςτο�χείων λε�τουργίασ 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων, δ��α�οδοςίασ ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΡΔΕ �α� Τοπ���ν Επ�τροπ�ν 
Αρδε�ςεων (ΤΕΑ), �α� αποςτολι τουσ ςε ετις�α βάςθ ςτθν αρμόδ�α υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ 

�ζματα Δ�αχείρ�ςθσ/Δ�οί�θςθσ ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A26 Σ�ςταςθ, ςυγχ�νευςθ �α� �ατάργθςθ των Τοπ���ν Οργαν�ςμ�ν Εγγείων 
Βελτ��ςεων (ΤΟΕΒ)  

ΑΚ3.4.0.0-A27 Μζρ�μνα γ�α τθ δ�αδ��αςία ε��ακάρ�ςθσ �αταργο�μενων ι δ�αλυόμενων 
ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A28 Επζ�ταςθ ι μείωςθ τθσ περ�οχισ δ��α�οδοςίασ ΤΟΕΒ �α� ορ�ςμόσ του 
αρ�κμο� των αντ�προς�πων που ε�λζγοντα� από τ�σ Τοπ��ζσ Συνελε�ςε�σ των ΤΟΕΒ �α� 
ςυγ�ροτο�ν τθ Γεν��ι Συνζλευςι (ΓΣ) τουσ 

ΑΚ3.4.0.0-A29 Αντ��ατάςταςθ ολό�λθρου ι μζρουσ του ΔΣ ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ πλθμμελο�σ 
λε�τουργίασ του ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A30 Αντ��ατάςταςθ των αντ�προς�πων που ε�λζγοντα� από τ�σ Τοπ��ζσ 
Συνελε�ςε�σ των ΤΟΕΒ, λόγω αδ��α�ολόγθτων απους��ν ςε ςυνελε�ςε�σ τθσ ΓΣ 

ΑΚ3.4.0.0-A31 Δ�ενζργε�α των απαραίτθτων δ�αδ��ας��ν γ�α τθ ςυγ�ρότθςθ προςωρ�νο� ΔΣ 
των ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ απροκυμίασ των ενδ�αφερομζνων να ε�λζξουν το ΔΣ του ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A32 Σ�γ�λθςθ των Τοπ���ν ι Γεν���ν Συνελε�ςεων των ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A33 Ραροχι εντολισ γ�α πρόοδο των εργας��ν των ΓΣ �α� αυτεπάγγελτοσ 
δ�ορ�ςμόσ των αντ�προς�πων ςτ�σ ΓΣ των ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ μθ ε�λογισ αυτ�ν από τ�σ 
Τοπ��ζσ Συνελε�ςε�σ 
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ΑΚ3.4.0.0-A34 Μζρ�μνα γ�α τθν αναγ�αςτ��ι εγγραφι �ονδυλίων ςτουσ προ�πολογ�ςμο�σ 
των ΤΟΕΒ γ�α τ�σ δαπάνεσ υπζρ ΓΟΕΒ, ςε περίπτωςθ άρνθςθσ εγγραφισ από τουσ ΤΟΕΒ, ςε 
ςυνεργαςία με τθν ο��εία Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΑΚ3.4.0.0-A35 Μζρ�μνα γ�α τθν αναγ�αςτ��ι εγγραφι �ονδυλίων ςτουσ προ�πολογ�ςμο�σ 
ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ παραλείψεωσ ι αρνιςεωσ του ΤΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν ο��εία 
Δ�ε�κυνςθ Ο��ονομ���ν Υπθρες��ν  

ΑΚ3.4.0.0-A36 Ζλεγχοσ των δαπαν�ν που εγγράφοντα� ςτουσ προ�πολογ�ςμο�σ των ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A37 Ζλεγχοσ �α� ζγ�ρ�ςθ των προ�πολογ�ςμ�ν, των �ςολογ�ςμ�ν �α� των 
απολογ�ςμ�ν των ΤΟΕΒ, μετά τθν ζγ�ρ�ςι τουσ από τθ ΓΣ των ΤΟΕΒ, δ�ενζργε�α ετις�ων 
ο��ονομ���ν - δ�αχε�ρ�ςτ���ν ελζγχων �α� αποςτολι των προ�πολογ�ςμ�ν, των 
�ςολογ�ςμ�ν, των απολογ�ςμ�ν �α� των πορ�ςμάτων των ετις�ων ο��ονομ���ν - 
δ�αχε�ρ�ςτ���ν ελζγχων ςτθν αρμόδ�α υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ 

ΑΚ3.4.0.0-A38 Ζγ�ρ�ςθ του Καταςτατ��ο�, του Κανον�ςμο� Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ �α� του 
Κανον�ςμο� Λε�τουργίασ �α� ςυντιρθςθσ των ζργων των ΤΟΕΒ, �ακ�σ �α� των 
τροποπο�ιςε�ν τουσ 

ΑΚ3.4.0.0-A39 Εξζταςθ ενςτάςεων περί απαλλαγισ μελ�ν των ΤΟΕΒ από ε�ςφορζσ 

�ζματα Δ�αχείρ�ςθσ/Δ�οί�θςθσ ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A40 Μζρ�μνα γ�α τθν ορκι, ε�ρυκμθ �α� β��ς�μθ λε�τουργία των ΟΕB, ς�μφωνα 
με το ν.δ. 3881/1958 (Αϋ 181) �α� τ�σ �ανον�ςτ��ζσ πράξε�σ που ζχουν ε�δοκεί �ατ' 
εξους�οδότθςθ αυτο�  

ΑΚ3.4.0.0-A41 Ζγ�ρ�ςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ από τουσ ΟΕΒ, απολογ�ςτ��ά δ�' 
αυτεπ�ςταςίασ 

ΑΚ3.4.0.0-A42 Εξζταςθ ενςτάςεων, γ�α επ�βολι ςτρεμματ��ισ ε�ςφοράσ, που υποβάλλοντα� 
από ωφελο�μενουσ από τα εγγε�οβελτ�ωτ��ά ζργα των ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A43 Ζγ�ρ�ςθ α�τθμάτων γ�α δανε�οδότθςθ των ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A44 Εποπτεία �α� τεχν��όσ ζλεγχοσ των ΟΕΒ γ�α τθν ε�πόνθςθ ερευν�ν �α� 
μελετ�ν �α� γ�α τθν ε�τζλεςθ εργας��ν ςυντιρθςθσ των ζργων  

ΑΚ3.4.0.0-A45 Εξζταςθ ενςτάςεων �ατά αποφάςεων των ΔΣ των ΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A46 �ε�ρθςθ των β�βλίων �α� ςτο�χείων που υποχρεο�ντα� να τθρο�ν ο� ΟΕΒ �α� 
παροχι οδθγ��ν ςτουσ ΟΕΒ γ�α τον τρόπο τιρθςισ τουσ 

ΑΚ3.4.0.0-A47 Εξζταςθ ενςτάςεων περί εγγραφισ ι δ�αγραφισ μελ�ν των ΟΕΒ  

ΑΚ3.4.0.0-A48 Μζρ�μνα γ�α τθν ζγ�ρ�ςθ αγοράσ γεωργ���ν μθχανθμάτων �α� αυτο��νιτων 
από τουσ ΟΕΒ 

�ζματα εποπτείασ ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΡΔΕ, ΤΕΑ 

ΑΚ3.4.0.0-A49 Εποπτεία, ιτο� δ�ο��θτ��όσ, τεχν��όσ �α� δ�αχε�ρ�ςτ��όσ-ο��ονομ��όσ ζλεγχοσ 
των αντ��ε�μζνων των Γεν���ν Οργαν�ςμ�ν Εγγείων Βελτ��ςεων (ΓΟΕΒ), των Τοπ���ν 
Οργαν�ςμ�ν Εγγείων Βελτ��ςεων (ΤΟΕΒ), των Ρροςωρ�ν�ν Δ�ο��ους�ν Επ�τροπ�ν (ΡΔΕ), 
των Τοπ���ν Επ�τροπ�ν Αρδε�ςεων (ΤΕΑ), ς�μφωνα με το ν.δ. 3881/1958 �α� τ�σ 
�ανον�ςτ��ζσ πράξε�σ που ζχουν ε�δοκεί �ατ’ εξους�οδότθςι του  
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ΑΚ3.4.0.0-A50 Ε�ςιγθςθ ςτο Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ) γ�α τθ 
ς�ςταςθ, �ατάργθςθ �α� ςυγχ�νευςθ Γεν���ν Οργαν�ςμ�ν Εγγείων Βελτ��ςεων (ΓΟΕΒ), 
μετά από γν�μθ του ο��είου Ρερ�φερε�α�ο� Γνωμοδοτ��ο� Συμβουλίου Εγγε�οβελτ�ωτ���ν 
Ζργων 

ΑΚ3.4.0.0-A51 Ε�ςιγθςθ προσ τον Συντον�ςτι τθσ ο��είασ Απο�εντρωμζνθσ Δ�οί�θςθσ γ�α τα 
πρόςωπα των μθ α�ρετ�ν μελ�ν που ςυμμετζχουν ςτο Δ�ο��θτ��ό Συμβο�λ�ο (ΔΣ) ΓΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A52 Ε�ςιγθςθ προσ τον Συντον�ςτι τθσ ο��είασ Απο�εντρωμζνθσ Δ�οί�θςθσ γ�α 
τθν απόλυςθ των α�ρετ�ν μελ�ν ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόςον ςυντρζχουν ο� λόγο� που 
προβλζποντα� ςτθν παρ. 2β του άρκρου 20 του ν.δ. 3881/58 (ΦΕΚ 181Αϋ) 

ΑΚ3.4.0.0-A53 Ε�ςιγθςθ προσ τον Συντον�ςτι τθσ ο��είασ Απο�εντρωμζνθσ Δ�οί�θςθσ γ�α 
τθν αντ��ατάςταςθ μθ α�ρετ�ν μελ�ν ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ τθσ λιξεωσ τθσ κθτείασ τουσ, μετά 
από ς�μφωνθ γν�μθ του ο��είου ΡΓΣΕΕ 

ΑΚ3.4.0.0-A54 Ζγ�ρ�ςθ των προ�πολογ�ςμ�ν, των �ςολογ�ςμ�ν �α� των απολογ�ςμ�ν των 
ΓΟΕΒ, δ�ενζργε�α ετις�ων ο��ονομ���ν-δ�αχε�ρ�ςτ���ν ελζγχων �α� αποςτολι των 
προ�πολογ�ςμ�ν, των �ςολογ�ςμ�ν, των απολογ�ςμ�ν �α� των πορ�ςμάτων των ετις�ων 
ο��ονομ���ν-δ�αχε�ρ�ςτ���ν ελζγχων ςτθν αρμόδ�α υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ 

ΑΚ3.4.0.0-A55 Ζγ�ρ�ςθ του Κανον�ςμο� Εςωτερ��ισ Υπθρεςίασ �α� του Κανον�ςμο� 
Λε�τουργίασ �α� ςυντιρθςθσ των ζργων των ΓΟΕΒ, �ακ�σ �α� των τροποπο�ιςε�ν τουσ 

ΑΚ3.4.0.0-A56 �ε�ρθςθ π�νά�ων ε�ςφορ�ν των ΟΕΒ, �α� των ΤΕΑ 

�ζματα προςωπ��ο� ΓΟΕΒ, ΟΕΒ, ΤΟΕΒ  

ΑΚ3.4.0.0-A57 Δ�ενζργε�α δ�αδ��ας��ν γ�α τθν πρόςλθψθ προςωπ��ο� με ς�μβαςθ 
εργαςίασ �δ�ωτ��ο� δ��αίου, αορίςτου ι ορ�ςμζνου χρόνου, ςτουσ Οργαν�ςμο�σ Εγγείων 
Βελτ��ςεων (ΟΕΒ)  

-- ΑΚ3.4.0.0-Δ57.1 Ραραλαβι α�τιματοσ πρόςλθψθσ προςωπ��ο�, υπογεγραμμζνου από 
τον Ρρόεδρο του ΔΣ του Οργαν�ςμο� �α� ςυνοδευόμενου από ε�ςθγθτ��ι ζ�κεςθ γ�α τθν 
αναγ�α�ότθτα πρόςλθψθσ του α�το�μενου προςωπ��ο� 

-- ΑΚ3.4.0.0-Δ57.2 Μζρ�μνα γ�α τθν ζ�δοςθ γν�μθσ από τθ Νομ��ι Υπθρεςία τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ ςχετ��ά με τθν αναγ�α�ότθτα των προςλιψεων των ΟΕΒ �α� δ�αβίβαςι τθσ 
μαηί με το ςχετ��ό αίτθμα πρόςλθψθσ ςτον Συντον�ςτι τθσ ο��είασ Απο�εντρωμζνθσ 
Δ�οί�θςθσ  

ΑΚ3.4.0.0-A58 Ζγ�ρ�ςθ αποφάςεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφορο�ν ςτον αρ�κμό, ςτθν 
�ατθγορία, ςτθν ε�δ��ότθτα, ςτα προςόντα �α� ςτθν αντ�μ�ςκία του προςωπ��ο� που 
προςλαμβάνουν ο� ΤΟΕΒ 

ΑΚ3.4.0.0-A59 Ζγ�ρ�ςθ αποφάςεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφορο�ν τον δ�ορ�ςμό ι τθν 
πα�ςθ τα�τ��ο� προςωπ��ο� των ΓΟΕΒ 

�ζματα προ�κθςθσ τθσ ε�μθχάν�ςθσ τθσ γεωργίασ �α� του αγροτ��ο� εξθλε�τρ�ςμο� 

Τομζας εκμηχάνισης της γεωργίας 

ΑΚ3.4.0.0-A60 Εφαρμογι των οδθγ��ν γ�α τθ μελζτθ του βακμο� Ε�μθχάν�ςθσ �ατά �λάδο 
αγροτ��ισ παραγωγισ, του �όςτουσ εργαςίασ των μθχανθμάτων, τθσ ε�λογισ των 
�ατάλλθλων μθχανθμάτων, ς�μφωνα με το είδοσ �α� το μζγεκοσ των ε�μεταλλε�ςεων, των 
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ενεργε�α��ν αναγ��ν των αγροτ���ν μθχανθμάτων, �ακ�σ �α� τθ χριςθ εναλλα�τ���ν �α� 
ανανε�ς�μων πθγ�ν ενζργε�ασ 

ΑΚ3.4.0.0-A61 Εφαρμογι των αποφάςεων χαρα�τθρ�ςμο� των μθχανθμάτων ωσ αγροτ���ν 
�α� των �ανον�ςτ���ν αποφάςεων γ�α τον �ακορ�ςμό �ρ�τθρίων αξ�ολόγθςθσ των 
γεωργ���ν μθχανθμάτων από �ατας�ευαςτ��ι �α� λε�τουργ��ι πλευρά �ακ�σ �α� ζ�δοςθ 
Δελτίων Ταξ�νόμθςθσ των γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A62 Συγ�ρότθςθ Επ�τροπισ ελζγχου γεωργ���ν μθχανθμάτων �α� αχριςτευςθσ 
π�να�ίδων 

ΑΚ3.4.0.0-A63 Απογραφι �α� ζλεγχοσ των γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A64 Χοριγθςθ αδε��ν �α� π�να�ίδων �υ�λοφορίασ των γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A65 Ζλεγχοσ �υ�λοφορο�ντων παλα��ν γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A66 �ε�ρθςθ �υ�λοφορο�ντων παλα��ν γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A67 Καταγραφι των ψε�αςτ���ν γ�α επαγγελματ��ι χριςθ που υπάρχουν ςτθν 
περ�φζρε�α �α� τιρθςθ Μθτρ�ου εξοπλ�ςμο� εφαρμογισ γεωργ���ν φαρμά�ων, ςτο οποίο 
�αταγράφετα� ο επαγγελματ��όσ εξοπλ�ςμόσ εφαρμογισ γεωργ���ν φαρμά�ων, �ατά 
�ατθγορία, γεωγραφ��ι περ�οχι �α� χριςθ 

ΑΚ3.4.0.0-A68 Ζλεγχοσ γεωργ���ν μθχανθμάτων �υ�λοφορο�ντων γ�α πρ�τθ φορά ςτθ 
Χ�ρα 

ΑΚ3.4.0.0-A69 Δ�ενζργε�α ελζγχου �α� ζγ�ρ�ςθ απογραφισ οχθμάτων γ�α ε�δ��ζσ γεωργ��ζσ 
χριςε�σ 

ΑΚ3.4.0.0-A70 Ζλεγχοσ Καταλλθλότθτασ Συνεργείων επ�ς�ευισ γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A71 Χοριγθςθ βεβα��ςεων αχριςτευςθσ - δ�αγραφισ �ατοχισ γεωργ���ν 
μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A72 Συγ�ρότθςθ εξεταςτ��ισ επ�τροπισ υποψθφίων οδθγ�ν �α� χε�ρ�ςτ�ν 
γεωργ���ν μθχανθμάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A73 Δ�εξαγωγι εξετάςεων γ�α χοριγθςθ αδε��ν οδιγθςθσ �α� πτυχίων χε�ρ�ςτ�ν 
γεωργ���ν μθχανθμάτων 

Τομζας αγροτικοφ εξηλεκτρισμοφ 

ΑΚ3.4.0.0-A74 Συγ�ρότθςθ Τοπ��ισ Επ�τροπισ Αγροτ��ο� Εξθλε�τρ�ςμο� (ΤΕΑΕ) 

ΑΚ3.4.0.0-A75 Επ�τόπ�α εξζταςθ α�τθμάτων γ�α θλε�τροδότθςθ αγροτ���ν ε�μεταλλε�ςεων 
(κερμο�ιπ�α, πτθνοτροφεία, �τθνοτροφ��ζσ μονάδεσ, γεωτριςε�σ, πθγάδ�α �.ά.), �ακ�σ �α� 
α�τιματα γ�α επα�ξθςθ ι μείωςθ �ςχ�οσ �α� αλλαγι ονόματοσ τ�μολογίων τθσ ΔΕΘ ςε ιδθ 
λε�τουργο�ςεσ γεωργ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ 

ΑΚ3.4.0.0-A76 Σ�νταξθ μελετ�ν γ�α τα προαναφερόμενα ζργα αγροτ��ο� εξθλε�τρ�ςμο� �α� 
προ�κθςι τουσ ςτθν αρμόδ�α Υπθρεςία τθσ ΔΕΘ 

ΑΚ3.4.0.0-A77 Σ�νταξθ προγραμμάτων αγροτ��ο� εξθλε�τρ�ςμο� 

ΑΚ3.4.0.0-A78 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ ε�τζλεςθσ από τθ ΔΕΘ, των προγραμμάτων αγροτ��ο� 
εξθλε�τρ�ςμο� 
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ΑΚ3.4.0.0-A79 Επ�τόπ�α εξζταςθ ιδθ θλε�τροδοτθμζνων γεωργ���ν εγ�αταςτάςεων γ�α 
δ�ερε�νθςθ τθσ �παρξθσ των προ�ποκζςεων δ�ατιρθςθσ του με�ωμζνου αγροτ��ο� 
τ�μολογίου, �α� ς�νταξθ Επ��α�ροπο�θμζνου Γεωργοτεχν��ο� Δελτίου, ςτο πλαίς�ο τθσ 
Επ��α�ροποίθςθσ του Αρχείου τθσ ΔΕΘ 

�ζματα αρδευτ���ν υδάτων 

ΑΚ3.4.0.0-A80 Ραρα�ολο�κθςθ �α� �αταγραφι ςτο�χείων των αρδευτ���ν δ��τ�ων νερο� 
ςε αγροτ��ζσ περ�οχζσ τθσ περ�φζρε�ασ που αφορο�ν τ�σ ανάγ�εσ γ�α εγγε�οδ�αρκρωτ��ζσ 
παρεμβάςε�σ 

ΑΚ3.4.0.0-A81 Ενθμζρωςθ των αγροτ�ν - χρθςτ�ν ςτθν ορκολογ��ι εφαρμογι του 
αρδευτ��ο� νερο� ςτο ζδαφοσ �α� ςτθ ςωςτι χριςθ των δ��τ�ων του, ςυλλογι �α� 
επεξεργαςία προτάςεων �α� ενθμζρωςθ των εμπλε�όμενων φορζων επί κεμάτων που 
αφορο�ν �δίωσ τθ λιψθ των ενδεδε�γμζνων μζτρων γ�α τθ μείωςθ τθσ �ατανάλωςθσ του 
νερο� ςτθ γεωργία, τθν αντ�μετ�π�ςθ τθσ πο�οτ��ισ υποβάκμ�ςθσ του αρδευτ��ο� νερο�, 
ςε ςυνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� άλλουσ φορείσ  

ΑΚ3.4.0.0-A82 Κάκε άλλο κζμα το οποίο εμπίπτε� ςτο πεδίο των αρμοδ�οτιτων που 
ας�ο�ντα� από τ�σ Ρερ�φζρε�εσ, ς�μφωνα με τθν αρ�κμ. 15 αρμοδ�ότθτα τθσ περίπτωςθσ β 
«Υποτομζασ Γεωργίασ» του τομζα Β «Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ - Αλ�είασ» τθσ παρ. ΙΙ του 
άρκρου 186 του ν. 3852/2010, όπωσ �ςχ�ε�, ς�μφωνα με τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία περί 
εγγε�οβελτ�ωτ���ν ζργων �α� ΟΕΒ. 

η. Στο Σμιμα Σοπογραφίασ, Επο���ςμο� �α� Αναδαςμο� των ΠΕ Γρεβεν�ν, Καςτορ�άσ, 
Φλ�ρ�νασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.5) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να 
επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Εφαρμογι προγραμμάτων εργας��ν αναδαςμ�ν, δ�ανομ�ν 
αγρο�τθμάτων, �τθματολογίων, γεωδα�τ���ν �α� τοπογραφ���ν εργας��ν �α� των 
δ�ατάξεων που αφορο�ν ςτθν εν γζνε� δ�αχείρ�ςθ, αξ�οποίθςθ �α� προςταςία ε�τάςεων-
α��νιτων του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Τοπογραφίασ 

ΑΚ3.5.0.0-A1 Αναγν�ρ�ςθ �α� ε�τίμθςθ των φυς���ν �α� �ο�νων���ν ςυνκθ��ν των 
περ�οχ�ν ςτ�σ οποίεσ κα ε�τελεςτο�ν εργαςίεσ �α� θ ς�νταξθ ο��ονομοτεχν��ισ μελζτθσ γ�α 
�άκε περίπτωςθ 

ΑΚ3.5.0.0-A2 Σ�νταξθ ςε ςυνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� φορείσ προγραμμάτων 
εργας��ν αναδαςμο� δ�αχωρ�ςμ�ν, δ�ανομ�ν, �τθματολογίων �α� γεωτοπογραφιςεων, θ 
μζρ�μνα γ�α τθν ζγ�ρ�ςι τουσ �α� θ ε�τζλεςθ αυτ�ν 

ΑΚ3.5.0.0-A3 Ανάκεςθ �άκε είδουσ εργας��ν �α� μελετ�ν αναδαςμο� �α� δ�ανομ�ν 
ε�τάςεων ι επί μζρουσ φάςεων αυτ�ν ςε �δ�ωτ��ά, τεχν��ά ι άλλα μελετθτ��ά γραφεία ι 
ετα�ρείεσ ι φορείσ, ς�μφωνα με τ�σ �ςχ�ουςεσ δ�ατάξε�σ περί μελετ�ν 

ΑΚ3.5.0.0-A4 Συγ�ρότθςθ επ�τροπ�ν που προβλζποντα� από τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία �α� 
αφορο�ν αντ��είμενο του Τμιματοσ �α� ςυμμετοχι υπαλλιλων ςε αυτζσ 

ΑΚ3.5.0.0-A5 Συγ�ρότθςθ τοπογραφ���ν ςυνεργείων από τεχν��ο�σ υπαλλιλουσ, θ 
�ατανομι τουσ ςτθν Ρερ�φζρε�α �α� θ ανάκεςθ ςε αυτά εργας��ν υπαίκρου των 
προγραμμάτων τθσ τοπογραφ��ισ υπθρεςίασ 
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ΑΚ3.5.0.0-A6 Συντον�ςμόσ, θ παρα�ολο�κθςθ �α� τεχν��οδ�ο��θτ��ι �ακοδιγθςθ από τουσ 
ελεγ�τζσ των τοπογραφ���ν ςυνεργείων, των τοπογραφ���ν εργας��ν, μζχρ� τθν 
παραγωγι του τελ��ο� �α� �τθματολογ��ο� αποτελζςματοσ 

ΑΚ3.5.0.0-A7 Υπολογ�ςμοί των τρ�γωνομετρ���ν δ��τ�ων όλων των εργας��ν τθσ 
Ρερ�φζρε�ασ 

ΑΚ3.5.0.0-A8 Επίλυςθ των τεχν���ν προβλθμάτων των ε�τελο�μενων εργας��ν με χριςθ 
υπολογ�ςτ�ν 

ΑΚ3.5.0.0-A9 Συλλογι, ταξ�νόμθςθ, αξ�ολόγθςθ �α� παράδοςθ ςτο αρχείο όλων των 
πλθροφορ��ν γ�α τθ γθ, �δίωσ των �τθματολογ���ν �α� φυς���ν δ�ακζς�μων που 
ςυλλζγοντα� ςε �άκε εργαςία υπαίκρου 

ΑΚ3.5.0.0-A10 Μεταφορά �α� χρθς�μοποίθςθ νζασ τεχνολογίασ �α� μεκόδων �ατά τθν 
ε�τζλεςθ �α� τον ζλεγχο των εργας��ν, μζρ�μνα γ�α τθν ε�παίδευςθ του προςωπ��ο� �α� 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθ χρθς�μοποίθςθ νζων μεκόδων εργαςίασ �α� οργάνων 
μετριςεων  

ΑΚ3.5.0.0-A11 Τιρθςθ τεχν��ο� αρχείου, με όλα τα πρωτότυπα �α� �υρωμζνα τεχν��ά �α� 
�τθματολογ��ά ςτο�χεία των ε�τελο�μενων εργας��ν, αναπαραγωγι δ�αγραμμάτων �α� 
�τθματολογ���ν π�νά�ων �α� δ�άκεςι τουσ ςε υπθρεςίεσ, οργαν�ςμο�σ �α� �δ��τεσ 

ΑΚ3.5.0.0-A12 Τιρθςθ αρχείου τρ�γωνομετρ��ο�, πολυγωνομετρ��ο� �α� υψομετρ��ο� 
δ��τ�ου 

ΑΚ3.5.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου δθμοςίων ε�τάςεων του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ 
�α� Τροφίμων 

ΑΚ3.5.0.0-A14 Μζρ�μνα γ�α τθν ��ρωςθ �α� προ�κθςθ των ε�τελο�μενων �τθματολογ���ν 
εργας��ν, ενθμζρωςθ των �τθματολογ���ν π�νά�ων �α� δ�αγραμμάτων με τ�σ επερχόμενεσ 
μεταβολζσ �α� τιρθςθ του μθτρ�ου των εργας��ν 

ΑΚ3.5.0.0-A15 Συνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� φορείσ γ�α τθν ενοποίθςθ ςχεδίων 
�α� τθν παραγωγι τουσ ςε δ�άφορεσ �λίμα�εσ �α� μελζτθ �α� χάραξθ παράλλθλων ζργων ςε 
ε�ο�ς�ουσ αναδαςμο�σ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ 

ΑΚ3.5.0.0-A16 Συνεργαςία με τουσ αρμόδ�ουσ γ�α τθ ς�νταξθ του Εκν��ο� Κτθματολογίου 
φορείσ γ�α τθν τιρθςθ εν�αίων προδ�αγραφ�ν παραγωγισ �τθματολογ��ο� προϊόντοσ, τθν 
αμφίδρομθ δ�α�ίνθςθ των �τθματολογ���ν δ�αγραμμάτων �α� αναγωγι τουσ ςε εν�αίο 
προβολ��ό ς�ςτθμα γ�α τον ζλεγχο χριςεων τθσ γθσ �α� τθν εποπτ��ι παρουςίαςθ των 
δ�αφόρων δραςτθρ�οτιτων ςτο γεωγραφ��ό χ�ρο 

ΑΚ3.5.0.0-A17 Σ�νταξθ, τιρθςθ, ςυμπλιρωςθ �α� ολο�λιρωςθ κεματ���ν χαρτ�ν, με 
ςτο�χεία που κα ςυλλζγοντα� επ�τόπου 

ΑΚ3.5.0.0-A18 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �α� δ�αγραμμάτων γ�α τθν εξυπθρζτθςθ πολ�τ�ν �α� 
ζρευνα των φα�ζλων των εργας��ν γ�α τον ζλεγχο α�τθμάτων �α� παραπόνων  

ΑΚ3.5.0.0-A19 Τεχν��οδ�ο��θτ��όσ ζλεγχοσ γραφείου των εργας��ν αναδαςμο� �α� 
δ�ανομ�ν, ς�νταξθ π�νά�ων �α� ςχεδ�αγραμμάτων των εργας��ν αυτ�ν �α� προ�κθςι 
τουσ  

ΑΚ3.5.0.0-A20 Σχεδίαςθ όλων των ε�τελο�μενων εργας��ν, ςχεδίαςθ αποςπαςμάτων 
δ�αγραμμάτων γ�α τθν εξυπθρζτθςθ υπθρες��ν �α� πολ�τ�ν �α� γεν��ά �άκε ςχεδ�αςτ��ι 
εργαςία τθσ Δ�ε�κυνςθσ  
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ΑΚ3.5.0.0-A21 Ραραλαβι �α� φ�λαξθ των γεωδα�τ���ν �α� τοπογραφ���ν οργάνων �α� των 
ςυμπλθρωματ���ν εργαλείων, υλ���ν �α� μθχανθμάτων του Τμιματοσ, μζρ�μνα γ�α τθν 
επ�ς�ευι �α� ςυντιρθςι τουσ �α� τιρθςθ β�βλίου Αποκι�θσ 

Τομζασ Επο���ςμο� - Αναδαςμο� 

ΑΚ3.5.0.0-A22 Ραραχ�ρθςθ �ατά χριςθ, ζναντ� τ�μιματοσ, α��νιτων που δ�αχε�ρίηετα� το 
Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων ςε φυς��ά ι νομ��ά πρόςωπα  

ΑΚ3.5.0.0-A23 Εξαγορά αυκα�ρζτων �ατεχομζνων α��νιτων (ε�τάςεων) που δ�αχε�ρίηετα� το 
Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων  

ΑΚ3.5.0.0-A24 Μθ προβολι δ��α�ωμάτων �υρ�ότθτασ από το δθμός�ο ςε α�ίνθτα  

ΑΚ3.5.0.0-A25 Τζωσ αρμοδ�ότθτεσ του Αγροτ��ο� Κ�δ��α που εξα�ολουκο�ν να δ�ζποντα� 
από τ�σ περ�πτ�ςε�σ που αναφζροντα� ςτο άρκ. 36, παρ. 6α του Ν. 4061/2012  

ΑΚ3.5.0.0-A26 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων ςτθν ψθφ�α�ι βάςθ δεδομζνων του Οργαν�ςμο� 
Ρλθρωμ�ν �α� Ελζγχου Κο�νοτ���ν Εν�ςχ�ςεων Ρροςανατολ�ςμο� �α� Εγγυιςεων 
(ΟΡΕΚΕΡΕ), ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ  

ΑΚ3.5.0.0-A27 Τιρθςθ των �τθματολογ���ν ςτο�χείων των δ�ανομ�ν απαλλοτρ�ωμζνων 
αγρο�τθμάτων, �ακ�σ �α� των αποφάςεων των Επ�τροπ�ν Απαλλοτρ��ςεων �α� των 
Επ�τροπ�ν Ορ�ςτ���ν Δ�ανομ�ν  

ΑΚ3.5.0.0-A28 Αναδαςμόσ τθσ γθσ �α� μεγζκυνςθ γεωργ���ν ε�μεταλλε�ςεων με τ�σ 
παρεχόμενεσ από το νόμο ςχετ��ζσ δ�ευ�ολ�νςε�σ (Ν. 674/77) 

ΑΚ3.5.0.0-A29 Χοριγθςθ Βεβα��ςεων των οφε�λομζνων τ�μθμάτων από τζωσ 
παραχωριςε�σ �ατά �υρ�ότθτα �α� �ατά χριςθ �α� τιρθςθ αρχείου περί ζγ�α�ρθσ 
�αταβολισ αυτ�ν 

ΑΚ3.5.0.0-A30 Ζ�δοςθ, δ�όρκωςθ �α� α��ρωςθ τίτλων �υρ�ότθτασ �άκε τ�που 

ΑΚ3.5.0.0-A31 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ εξάλε�ψθσ υποκι�θσ παραχωρο�μενων ο��οπζδων ι 
αγροτεμαχίων 

ΑΚ3.5.0.0-A32 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ περί μθ ανά�λθςθσ τίτλων �υρ�ότθτασ ι αποφάςεων 
ΕΑΚ  

ΑΚ3.5.0.0-A33 Ζ�δοςθ Απόφαςθσ περί δ�όρκωςθσ �τθματολογ���ν ςτο�χείων, 
παραχωρθτθρίων �α� αποφάςεων Επ�τροπ�ν Απαλλοτρ��ςεων  

ΑΚ3.5.0.0-A34 Συνεργαςία με δθμός�εσ υπθρεςίεσ γ�α το �δ�ο�τθς�α�ό �ακεςτ�σ ε�τάςεων 
του Υπουργείου Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων 

ΑΚ3.5.0.0-A35 Χοριγθςθ άδε�ασ μεταβίβαςθσ ο��οπζδου που παραχωρικθ�ε ςτον 
�λθρο�χο με ςυγ�ε�ρ�μζνεσ δ�ατάξε�σ. 

 

Άξζξν 40 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Κ��ληα�ξηθήο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ (ΚΩΔ. ΑΚ4) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ του  �τθνοτροφ��ο�  �εφαλαίου �α� ςτθν 
προςταςία τθσ Δθμός�ασ Υγείασ, μζςα από τθν εφαρμογι του εκν��ο�  �α� ενως�α�ο�  
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νομοκετ��ο� πλα�ςίου γ�α τθν υγ�ε�νι του ηω��ο� �εφαλαίου, τθν υλοποίθςθ 
�τθνοτροφ���ν εφαρμογ�ν, τθ ςτιρ�ξθ του �τθνοτροφ��ο� δυναμ��ο�, τθ χοριγθςθ 
αδε��ν λε�τουργίασ �α� ελζγχου των �τθν�ατρ���ν �λ�ν���ν �α� �ατρείων �α� τθν εφαρμογι 
προγραμμάτων επ�κε�ρθςθσ τιρθςθσ των όρων υγ�ε�νισ ςτα δί�τυα ε�τροφισ, 
μεταποίθςθσ, δ�αχείρ�ςθσ, δ�ανομισ �α� δ�άκεςθσ ηω���ν προϊόντων �α� ηω���ν 
υποπροϊόντων. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ εφαρμόηε� τ�σ εκν��ζσ �α� ενως�α�ζσ πολ�τ��ζσ ςτα κζματα τθσ 
αρμοδ�ότθτάσ τθσ, ςυνεργάηετα�, επ��ο�νωνεί �α� παρζχε� πλθροφορίεσ ςτουσ ΟΤΑ αϋ 
βακμο� τθσ περ�φζρε�ασ γ�α τα κζματα αρμοδ�ότθτάσ τθσ. Συντονίηε� �α� εποπτε�ε� τθ 
λε�τουργία των Υποδ�ευκ�νςεων Κτθν�ατρ��ισ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, παρζχοντασ 
�ατευκυντιρ�εσ οδθγίεσ, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ 
νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν εξαςφάλ�ςθ τθσ ε�ρυκμθσ λε�τουργίασ τουσ. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Θ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ ζχε� αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ. 
Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ας�ο�ντα� ςε επίπεδο ζδρασ με τθν υποςτιρ�ξθ του 
Γραφείου τθσ Δ�ε�κυνςθσ �α� ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων από τ�σ υπαγόμενεσ ςε 
αυτιν Υποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ. 

4. Στθ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ:  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚ4.0.0.0-A1 Σχεδ�αςμόσ �α� οργάνωςθ του εν�αίου των ελζγχων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία ςτθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ 

ΑΚ4.0.0.0-A2 Συντον�ςμόσ τθσ δ�ενζργε�ασ επ�ηωοτ�ολογ��ισ �α� επ�δθμ�ολογ��ισ ζρευνασ 
�α� τθσ άμεςθσ ενεργοποίθςθσ των Σχεδίων Ε�τά�του Ανάγ�θσ (γ�α τα νοςιματα:  Αφκ�δθσ 
Ρυρετόσ, Κλαςς��ι �α� Αφρ��αν��ι Ραν�λθσ των χοίρων, Καταρροϊ�όσ Ρυρετόσ των 
προβάτων, Μεταδοτ��ζσ Σπογγ�δε�σ Εγ�εφαλοπάκε�εσ ςτα βοοε�δι �α� ςτα α�γοπρόβατα 
�α� τα νοςιματα τθσ Οδθγίασ 92/119/ΕΚ Ραν�λθσ των βοοε�δ�ν, Ραν�λθσ των 
α�γοπροβάτων, Επ�ηωοτ��ι Α�μορραγ��ι Νόςοσ των ελαφ��ν, Ευλογ�ά του προβάτου, 
Φυςαλ�δ�δθσ ςτοματίτ�δα, Οη�δθσ Δερματίτ�δα βοοε�δ�ν, Ρυρετόσ τθσ Κο�λάδασ του Rift) 

ΑΚ4.0.0.0-A3 Ανάκεςθ με χωρ��ι αρμοδ�ότθτα ςτ�σ Υποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων γ�α τθν προςταςία �α� τθν 
εξυγίανςθ τθσ �τθνοτροφίασ �α� τθσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων γ�α τθν επ�τιρθςθ τθσ 
ευηωίασ των η�ων �α� τθ χριςθ των �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν ς�ευαςμάτων, τθσ 
δ�ενζργε�ασ δε�γματολθψ��ν �α� τθσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων ςτ�σ πάςθσ φ�ςεωσ 
εγ�αταςτάςε�σ παραγωγισ �α� δ�αχείρ�ςθσ τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ �α� ςτ�σ 
εγ�αταςτάςε�σ δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων  

ΑΚ4.0.0.0-A4 Αξ�ολόγθςθ όλων των ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων από τθν εφαρμογι των 
προγραμμάτων υγείασ �α� ευηωίασ των η�ων �α� �τθν�ατρ��ισ δθμός�ασ υγείασ �α� 

ΑΚ4.0.1 Γραφείο Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ 

ΑΚΤ Τποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ ΠΕ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ 
Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 
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προγραμματ�ςμόσ δράςεων �α� ελζγχων γ�α όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ Μα�εδονίασ, ςε 
ςυνεργαςία με τ�σ �τθν�ατρ��ζσ υπθρεςίεσ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

ΑΚ4.0.0.0-A5 Συντον�ςμόσ τθσ δ�ενζργε�ασ άμεςθσ ζρευνασ ςε περ�πτ�ςε�σ δ�ατροφ���ν 
�ρίςεων (RASFF) 

ΑΚ4.0.0.0-A6 Συγ�ρότθςθ ε�ςθγθτ���ν επ�τροπ�ν γ�α τθν �αταχ�ρ�ςθ �α� ζγ�ρ�ςθ των 
πάςθσ φ�ςεωσ εγ�αταςτάςεων παραγωγισ �α� δ�αχείρ�ςθσ τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ 
�α� των εγ�αταςτάςεων δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων, τθν �αταχ�ρ�ςθ �τθνοτροφ���ν 
ε�μεταλλε�ςεων ς�μφωνα με το Ρ.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ Α’ 137) όπωσ �ςχ�ε�, τθν αδε�οδότθςθ 
�ατρείων η�ων �α� �λ�ν���ν, �τθν�ατρ���ν γραφείων παραγωγ���ν η�ων �α� �αταςτθμάτων 
π�λθςθσ �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν προϊόντων �α� �αταφυγίων �α� ενδ�α�τθμάτων 
η�ων 

ΑΚ4.0.0.0-A7 Συντον�ςμόσ τθσ ςυγ�ρότθςθσ τρ�μελ�ν επ�τροπ�ν γ�α τθν επ�βολι 
δ�ο��θτ���ν �υρ�ςεων ςε περίπτωςθ παραβάςεων τθσ �είμενθσ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ 
των τροφίμων, τθσ υγείασ �α� προςταςίασ των η�ων �α� τθσ δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν 
υποπροϊόντων �α� παραγ�γων προϊόντων αυτ�ν, τθσ ςυγ�ρότθςθσ τρ�μελ�ν ι πενταμελ�ν 
επ�τροπ�ν γ�α τ�σ ενςτάςε�σ επανεξζταςθσ �αταςχεκζντων τροφίμων �α� δ�αβίβαςθ, 
εφόςον απα�τείτα�, του φα�ζλου των ςχετ���ν υποκζςεων ςτο Υπουργείο Αγροτ��ισ 
Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων (Κεντρ��ι Αρμόδ�α Αρχι) ι ςτον Εν�αίο Φορζα Ελζγχου Τροφίμων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.), �ακ�σ �α� ςυντον�ςμόσ των δ�αδ��ας��ν πο�ν���ν �υρ�ςεων γ�α τ�σ 
προβλεπόμενεσ από τθν �είμενθ νομοκεςία παραβάςε�σ ςτουσ παραπάνω τομείσ  

ΑΚ4.0.0.0-A8 Συντον�ςμόσ των �τθν�ατρ���ν υπθρες��ν τθσ Ρερ�φζρε�ασ ςε �άκε 
περίπτωςθ ενως�α�ο� ελζγχου από το Γραφείο Τροφίμων �α� Κτθν�ατρ��ισ τθσ Ε.Ε. ι 
ελζγχου από �λ�μά��α επ�κεωρθτ�ν από Τρίτεσ Χ�ρεσ 

ΑΚ4.0.0.0-A9 Συντον�ςμόσ τθσ ε�παίδευςθσ του προςωπ��ο� των �τθν�ατρ���ν υπθρες��ν 
τθσ Ρερ�φζρε�ασ, με ς�οπό τθ βελτίωςθ του γνωςτ��ο� επ�πζδου αυτο� �α� τθν εν�αία 
εφαρμογι δράςεων �α� ελζγχων 

ΑΚ4.0.0.0-A10 Επ��ο�νωνία με το Υπουργείο Αγροτ��ισ Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων (Κεντρ��ι 
Αρμόδ�α Αρχι) γ�α τθν εφαρμογι των εκν���ν �α� ενως�α��ν πολ�τ���ν ςτα κζματα τθσ 
αρμοδ�ότθτασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 

ΑΚ4.0.0.0-A11 Επ��ο�νωνία με τ�σ υπόλο�πεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, άλλων 
Ρερ�φερε��ν ι ΟΤΑ αϋ βακμο� γ�α όπο�α κζματα απα�τείτα� ςυντον�ςμόσ ενεργε��ν είτε 
παροχι πλθροφορ��ν 

ΑΚ4.0.0.0-A12 Μζρ�μνα γ�α τ�σ δαπάνεσ γ�α τθν εφαρμογι των προγραμμάτων γ�α τθν 
προςταςία �α� τθν εξυγίανςθ τθσ �τθνοτροφίασ, τ�σ δαπάνεσ γ�α τθν εφαρμογι των εκν���ν 
ςχεδίων δράςθσ γ�α τα νε�ρά η�α, τ�σ δαπάνεσ γ�α τθν προμικε�α των απαραίτθτων 
�τθν�ατρ���ν υλ���ν �α� εξοπλ�ςμο� γ�α όλεσ τ�σ �τθν�ατρ��ζσ υπθρεςίεσ τ�σ Ρερ�φζρε�ασ, 
(δ�ενζργε�α δθμοςίων δ�αγων�ςμ�ν �α� υπογραφι των ςυμβάςεων) 

ΑΚ4.0.0.0-A13 Εποπτεία τθσ είςπραξθσ �α� δζςμευςθσ των �τθν�ατρ���ν υγε�ονομ���ν 
τελ�ν των επίςθμων ελζγχων �α� των δ�ο��θτ���ν προςτίμων όπωσ �ςχ�ουν, ςε ςυνεργαςία 
με τ�σ �τθν�ατρ��ζσ υπθρεςίεσ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων.   

5. Ο� Τποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ των Περ�φερε�α��ν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΑΚΥ) ζχουν τον 
εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 
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Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Δ�ενζργε�α των ελζγχων ς�μφωνα με τθν �είμενθ ενωζιακή και 
εθνική νομοκεςία γ�α τθν προςταςία του ηω��ο� �εφαλαίου ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα, 
τθν εξαςφάλ�ςθ τθσ υγείασ των η�ων, γ�α τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ δθμός�ασ 
υγείασ, γ�α τθ γενετ��ι βελτίωςθ του ηω��ο� �εφαλαίου �α� τθν αναπτυξ�α�ι υποςτιρ�ξθ 
του πρωτογενο�σ �τθνοτροφ��ο� τομζα �α� του δευτερογενο�σ μεταπο�θτ��ο� τομζα των 
ηωο�ομ���ν προϊόντων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Ο� Υποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ απευκ�νοντα� ςτθ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ (ζδρα) γ�α τθν 
�ο�νι αντ�μετ�π�ςθ κεμάτων αρμοδ�ότθτάσ τουσ, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι 
εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� είνα� υπε�κυνεσ γ�α: 

α. τθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν ενως�α�ι �α� εκν��ι νομοκεςία ςτουσ τομείσ των τροφίμων, 
τθσ υγείασ �α� προςταςίασ των η�ων �α� τθσ δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων �α� 
παραγ�γων προϊόντων αυτ�ν ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ,  

β. τθν αξ�ολόγθςθ δ�αδ��ας��ν ςχετ��ά με τ�σ ορκζσ πρα�τ��ζσ ε�τροφισ (ΟΡΕ), τ�σ ορκζσ 
πρα�τ��ζσ �ατά τθ μεταφορά, τθ ςφαγι �α� τθ κανάτωςθ των η�ων, τ�σ ορκζσ 
παρας�ευαςτ��ζσ πρα�τ��ζσ (ΟΡΡ), τ�σ ορκζσ πρα�τ��ζσ υγ�ε�νισ (ΟΡΥ) �α� το ς�ςτθμα 
HACCP, ςε ςυνεργαςία με τ�σ Κεντρ��ζσ Αρμόδ�εσ Αρχζσ, όπου απα�τείτα�,  

γ. τθ ςυλλογι ςτο�χείων που αφορο�ν τ�σ αρμοδ�ότθτεσ τθσ Υποδ�ε�κυνςθσ �α� τθν 
προ�κθςι τουσ προσ τθ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ γ�α επεξεργαςία �α� αξ�ολόγθςθ, 

δ. τθν επ��ο�νωνία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ των �ακ’ �λθν αρμόδ�ων Υπουργείων �α� 
λο�π�ν τοπ���ν υπθρες��ν, ςτα πλαίς�α του �αλ�τερου ςυντον�ςμο� των παρεχόμενων 
υπθρες��ν. 

6. Ο� Υποδ�ευκ�νςε�σ Κτθν�ατρ��ισ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων ςυγ�ροτο�ντα� από τ�σ 
εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

ΑΚΤ.0.1 Κτθν�ατρ��ά Γραφεία ΡΕ (16), με χωρ��ι αρμοδ�ότθτα εντόσ των ορίων των 
Διμων �άκε ΡΕ 

ΑΚΥ.0.1.1 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Κοηάνθσ 

ΑΚΥ.0.1.2 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Εορδαίασ 

ΑΚΥ.0.1.3 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Σερβίων 

ΑΚΥ.0.1.4 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Σ�άτ�ςτασ 

ΑΚΥ.0.1.5 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Τςοτυλίου 

ΑΚΥ.0.1.6 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Γρεβεν�ν 

ΑΚΥ.0.1.7 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Δες�άτθσ 

ΑΚΥ.0.1.8 

ΑΚΥ.0.1.9 

ΑΚΥ.0.1.10 

Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Καςτορ�άσ 

Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Άργουσ Ορεςτ��ο� 

Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Μεςοποταμίασ 

ΑΚΥ.0.1.11 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Νεςτορίου 

ΑΚΥ.0.1.12 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Φλ�ρ�νασ 

ΑΚΥ.0.1.13 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Αμυνταίου 
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7. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Υποδ�ευκ�νςεων Κτθν�ατρ��ισ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
�ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στα Κτθν�ατρ��ά Γραφεία (ΚΩΔ. ΑΚΥ.0.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ε�τζλεςθ προγραμμάτων προςταςίασ �α� εξυγίανςθσ του ηω��ο� 
�εφαλαίου, �ακ�σ �α� ενθμζρωςθ �α� εξυπθρζτθςθ των �τθνοτρόφων τθσ περ�οχισ 
αρμοδ�ότθτασ του Γραφείου. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚΥ.0.1.0-A1 Ε�τζλεςθ προγραμμάτων προςταςίασ �α� εξυγίανςθσ του ηω��ο� �εφαλαίου 
τθσ περ�οχισ χωρ��ισ αρμοδ�ότθτασ του Γραφείου (φυματίωςθσ, βρου�ζλλωςθσ �α� 
ενηωοτ��ισ λε��ωςθσ των βοοε�δ�ν, μελ�ταίου πυρετο� των α�γοπροβάτων, ζλεγχοσ 
επ�τιρθςθσ �α� εξάλε�ψθσ των μεταδοτ���ν ςπογγωδ�ν εγ�εφαλοπακε��ν (ΜΣΕ) ςε 
βοοε�δι �α� α�γοπρόβατα, �αταρροϊ�ο� πυρετο� των προβάτων, οη�δουσ δερματίτ�δασ των 
βοοε�δ�ν, γρίπθσ, ςαλμονζλλωςθσ �α� ψευδοπαν�λουσ των πτθν�ν, αφκ�δουσ πυρετο� 
των δίχθλων η�ων, �λαςς��ισ παν�λθσ των χοίρων, πυρετο� του δυτ��ο� Νείλου ςτα 
�πποε�δι �α� τα άγρ�α πτθνά, ενεργθτ��ισ �α� πακθτ��ισ επ�τιρθςθσ τθσ λ�ςςασ, βαρροϊ�ισ 
α�αρίαςθσ των μελ�ςς�ν �.ά.) 

ΑΚΥ.0.1.0-A2 Ζ�δοςθ δελτίων εμβολ�αςμο� �α� ορολογ��ο� ελζγχου �ατά τθσ 
βρου�ζλλωςθσ α�γοπροβάτων �α� βοοε�δ�ν �α� αποδοχι αυτ�ν από τουσ �τθν�άτρουσ του 
�δ�ωτ��ο� τομζα 

ΑΚΥ.0.1.0-A3 Επ�δθμ�ολογ��ι δ�ερε�νθςθ λο�μωδ�ν νοςθμάτων 

ΑΚΥ.0.1.0-A4 Ζγ�ρ�ςθ α�τιςεων γ�α αγορά μζςων ςιμανςθσ (ενωτίων) α�γοπροβάτων, 
βοοε�δ�ν �α� χο�ροε�δ�ν 

ΑΚΥ.0.1.0-A5 Ζλεγχοσ �αταγραφισ �α� ςιμανςθσ ςε βοοε�δι, α�γοπρόβατα �α� χοίρουσ με 
δ�ενζργε�α επ�τόπ�ων ελζγχων 

ΑΚΥ.0.1.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ Μθτρ�ου Φαρμα�ευτ��ισ Αγωγισ (ΜΘ.ΦΑ.Ε.) 

ΑΚΥ.0.1.0-A7 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ φα�ζλων �τθνοτροφ���ν ε�μεταλλε�ςεων ανά 
παραγωγό 

ΑΚΥ.0.1.0-A8 Συγ�ζντρωςθ �α� αποςτολι των δ��α�ολογθτ���ν προσ τθν Υποδ�ε�κυνςθ 
Κτθν�ατρ��ισ τθσ ΡΕ γ�α τθν ολο�λιρωςθ των δ�αδ��ας��ν αποηθμ��ςεων �α� εν�ςχ�ςεων 
των �τθνοτρόφων τθσ περ�οχισ δ��α�οδοςίασ του Κτθν�ατρ��ο� Γραφείου που προ��πτουν 
από τθν επ�βολι �τθν�ατρ���ν μζτρων εξυγίανςθσ του ηω��ο� �εφαλαίου 

ΑΚΥ.0.1.14 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Μελίτθσ 

ΑΚΥ.0.1.15 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Ραπαγ�άννθ 

ΑΚΥ.0.1.16 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Λευ��να 

ΑΚΤ.0.2 Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Γουνοφόρων Η�ων Υποδ�ε�κυνςθσ Κτθν�ατρ��ισ ΡΕ 
Καςτορ�άσ 

ΑΚΤ.1 Τμιμα Υγείασ �α� Ρροςταςίασ των Η�ων 

ΑΚΤ.2 Τμιμα Κτθν�ατρ��ισ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Ηω���ν Υποπροϊόντων 
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ΑΚΥ.0.1.0-A9 Λιψθ �α� αποςτολι δε�γμάτων πακολογ��ο� υλ��ο� �α� προϊόντων ηω��ισ 
προζλευςθσ προσ τ�σ εργαςτθρ�α�ζσ δομζσ του ΥΡ.Α.Α.Τ.                                                                                                 

ΑΚΥ.0.1.0-A10 Ζλεγχοσ ςτθ δ�α�ίνθςθ των η�ων �α� χοριγθςθ υγε�ονομ���ν π�ςτοπο�θτ���ν 
γ�α μετα�ίνθςθ α�γοπροβάτων, βοοε�δ�ν �α� χο�ροε�δ�ν (ςφαγι, ε�τροφι, αναπαραγωγι, 
κερ�νζσ βος�ζσ) 

ΑΚΥ.0.1.0-A11 Δ�ενζργε�α επίςθμων ελζγχων γ�α τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ των 
η�ων ςτ�σ ςταυλ��ζσ εγ�αταςτάςε�σ �α� �ατά τθ μεταφορά αυτ�ν 

ΑΚΥ.0.1.0-A12 Χοριγθςθ βεβα��ςεων �α� π�ςτοπο�θτ���ν ςτον τομζα ευκ�νθσ τουσ, 
�ατόπ�ν α�τιςεων των ενδ�αφερομζνων 

ΑΚΥ.0.1.0-A13 Συμπλθρωματ��ι άς�θςθ �ρεος�οπ��ο� ελζγχου ςτα ςφαγεία τθσ περ�οχισ 
�α� αςτυ�τθν�ατρ���ν ελζγχων 

ΑΚΥ.0.1.0-A14 Δ�ενζργε�α επίςθμων ελζγχων γ�α τθν τιρθςθ των υγε�ονομ���ν απα�τιςεων 
�α� τθσ υγ�ε�νισ παραγωγισ γάλα�τοσ �α� πρωτογάλα�τοσ ςτ�σ ε�μεταλλε�ςε�σ παραγωγισ 
γάλα�τοσ �α� πρωτογάλα�τοσ �α� χοριγθςθ βεβα��ςεων τιρθςθσ των απα�τιςεων αυτ�ν 

ΑΚΥ.0.1.0-A15 Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊ�ισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) �α� τθσ εκν��ισ, ςτα 
πλαίς�α τθσ αρμοδ�ότθτασ του Γραφείου   

ΑΚΥ.0.1.0-A16 Ε�ςιγθςθ γ�α τθν επ�βολι δ�ο��θτ���ν �υρ�ςεων ςε περ�πτ�ςε�σ μθ 
ςυμμόρφωςθσ με τθν �ςχ�ουςα νομοκεςία γ�α τθν υγεία �α� τθν προςταςία των η�ων �α� 
δ�αβίβαςθ αυτ�ν αρμοδίωσ  

ΑΚΥ.0.1.0-A17 Αποςτολι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων ςτθν Υποδ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ τθσ ΡΕ 

ΑΚΥ.0.1.0-A18 Ενθμζρωςθ των �τθνοτρόφων γ�α όλα τα κζματα �τθν�ατρ��ο� 
ενδ�αφζροντοσ που τουσ αφορο�ν. 

β. Συςτινετα� Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Γουνοφόρων Η�ων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.0.2) που υπάγετα� ςτθν 
Υποδ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ τθσ ΡΕ Καςτορ�άσ. 

Στο Κτθν�ατρ��ό Γραφείο Γουνοφόρων Η�ων ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ε�τζλεςθ προγραμμάτων �α� δράςεων ςχετ���ν με το εμπόρ�ο �α� 
τθν προςταςία τθσ υγείασ �α� ευηωίασ των γουνοφόρων η�ων �α� ενθμζρωςθ των 
ε�τροφζων των περ�οχ�ν ε�τροφισ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΑΚΥ.0.2.0-A1 Ζρευνα, μελζτθ �α� εφαρμογι κεμάτων ςχετ���ν με τθν υγ�ε�νι �ατάςταςθ 
�α� τθν προςταςία τθσ υγείασ των γουνοφόρων η�ων ςτ�σ περ�οχζσ ε�τροφισ τουσ 

ΑΚΥ.0.2.0-A2 Καταχ�ρθςθ ε�μεταλλε�ςεων ε�τροφισ γουνοφόρων η�ων, ς�μφωνα με το 
Ρ.Δ. 184/1996 (Αϋ137) �α� τιρθςθ μθτρ�ου ε�τροφ�ν γουνοφόρων η�ων 

ΑΚΥ.0.2.0-A3 Ζλεγχοσ ςτθ δ�α�ίνθςθ των γουνοφόρων η�ων �α� χοριγθςθ υγε�ονομ���ν 
π�ςτοπο�θτ���ν 

ΑΚΥ.0.2.0-A4 Ζλεγχοσ ενδο�ο�νοτ��ο� εμπορίου γουνοφόρων η�ων μζςω του ςυςτιματοσ 
TRACES 

ΑΚΥ.0.2.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ υγείασ των γουνοφόρων η�ων 
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ΑΚΥ.0.2.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ των �ανόνων ευηωίασ των γουνοφόρων η�ων ςτθν ε�τροφι 
�α� �ατά τθν αξ�οποίθςι τουσ 

ΑΚΥ.0.2.0-A7 Ενθμζρωςθ των ε�τροφζων γ�α κζματα προςταςίασ τθσ υγείασ �α� ευηωίασ 
του ηω��ο� �εφαλαίου. 

γ. Στο Σμιμα Τγείασ �α� Προςταςίασ των Η�ων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Αποτελεςματ��ι εφαρμογι ε�δ���ν προγραμμάτων γ�α τθν πρόλθψθ, 
επ�τιρθςθ �α� �αταπολζμθςθ των λο�μωδ�ν �α� παρας�τ���ν νοςθμάτων των η�ων �α� των 
ηωοανκρωπονόςων, �ακ�σ �α� δ�αςφάλ�ςθ τθσ προςταςίασ �α� γενετ��ισ βελτίωςθσ του 
ηω��ο� �εφαλαίου τθσ Ρερ�φζρε�ασ, τθσ ευηωίασ των η�ων �α� τθσ ορκισ 
ςυνταγογράφθςθσ, εμπορίασ �α� χριςθσ των �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν προϊόντων, 
μζςω δ�ενζργε�ασ ελζγχων �α� �τθν�ατρ���ν εφαρμογ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Υγείασ των Η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A1 Ζρευνα, μελζτθ �α� εφαρμογι κεμάτων ςχετ���ν με τθν υγ�ε�νι �ατάςταςθ 
�α� τθν προςταςία τθσ υγείασ του ηω��ο� �εφαλαίου τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚΥ.1.0.0-A2 Λιψθ των ενδε��νυόμενων μζτρων γ�α τθν πρόλθψθ, δ�άγνωςθ, κεραπεία, 
�αταπολζμθςθ �α� �αταςτολι των λο�μωδ�ν �α� παρας�τ���ν νοςθμάτων 

ΑΚΥ.1.0.0-A3 Συντον�ςμόσ των Κτθν�ατρ���ν Γραφείων γ�α τθν εφαρμογι των 
προγραμμάτων �αταπολζμθςθσ, ελζγχου �α� ε�ρίηωςθσ ηωοανκρωπονόςων �α� βας���ν 
ηωονόςων (βρου�ζλλωςθ, φυματίωςθ, �α� ενηωοτ��ι λε��ωςθ βοοε�δ�ν, μελ�ταίου 
πυρετο� α�γοπροβάτων, ςπογγωδ�ν εγ�εφαλοπακε��ν των βοοε�δ�ν (BSE) �α� των 
α�γοπροβάτων, �αταρροϊ�ο� πυρετο� των προβάτων, οη�δουσ δερματίτ�δασ των βοοε�δ�ν, 
αφκ�δουσ πυρετο� των δίχθλων η�ων, παν�λθσ των χοίρων, γρίπθσ των πτθν�ν, 
ςαλμονζλλωςθσ των πουλερ���ν, ενεργθτ��ισ �α� πακθτ��ισ επ�τιρθςθσ τθσ λ�ςςασ, 
βαρροϊ�ισ α�αρίαςθσ των μελ�ςς�ν �.λπ.) 

ΑΚΥ.1.0.0-A4 Καταγραφι �α� διλωςθ των εμφαν�ηόμενων ηωονόςων, μζρ�μνα γ�α τθ 
δ�ενζργε�α επ�δθμ�ολογ��ισ ζρευνασ �α� λιψθ των ενδεδε�γμζνων μζτρων �αταπολζμθςισ 
τουσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A5 Δ�ε�περαίωςθ δ�αδ��ας��ν γ�α τθν αποηθμίωςθ κανατωκζντων ι ςφαγζντων 
η�ων ςε εφαρμογι προγραμμάτων 

ΑΚΥ.1.0.0-A6 Δ�ενζργε�α επ�ςιμων ελζγχων ςτα η�ντα η�α �α� ςτθν �αλι δ�αβίωςι τουσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A7 Συςτθματ��όσ �τθν�ατρ��όσ ζλεγχοσ των δ�α��νο�μενων η�ων �α� των μθ 
εδ�δ�μων προϊόντων ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A8 Συγ�ρότθςθ �α� λε�τουργία επ�τροπ�ν ε�τίμθςθσ αξίασ του ηω��ο� �εφαλαίου, 
�ακορ�ςμο� ορίων βος�οτόπων �.ά. 

ΑΚΥ.1.0.0-A9 Συγ�ρότθςθ επ�τροπισ εμπε�ρογνωμόνων γ�α τθν �ακολ��ι ςφαγι των η�ων 
ςε ε�τροφζσ βοοε�δ�ν μολυςμζνων από φυματίωςθ, βρου�ζλλωςθ, �α� ενηωοτ��ι λε��ωςθ 

ΑΚΥ.1.0.0-A10 Συγ�ρότθςθ Τοπ��ο� Κζντρου Ελζγχου Αςκζνε�ασ ςε επίπεδο ΡΕ ςτα πλαίς�α 
του ςχεδίου αντ�μετ�π�ςθσ ζ�τα�τθσ ανάγ�θσ γ�α τθν �αταπολζμθςθ των αςκενε��ν του 
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Ραραρτιματοσ Ι (Νοςιματα Υποχρεωτ��ισ Διλωςθσ) του Ρ.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ Α’ 88), όπωσ 
�ςχ�ε� 

ΑΚΥ.1.0.0-A11 Συνεργαςία με τουσ �τθν�άτρουσ του �δ�ωτ��ο� τομζα  

ΑΚΥ.1.0.0-A12 Ενθμζρωςθ των �τθνοτρόφων �α� παροχι ενθμερωτ��ο� υλ��ο� ςε όλα τα 
κζματα υγείασ των η�ων �α� των υποχρε�ςε�ν τουσ γ�α τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 

ΑΚΥ.1.0.0-A13 Χοριγθςθ αδε��ν δ�α�ίνθςθσ παραγωγ���ν η�ων προσ το εξωτερ��ό 

ΑΚΥ.1.0.0-A14 Βεβαίωςθ �α� δζςμευςθ �τθν�ατρ���ν τελ�ν επ�ςιμων ελζγχων η�ντων 
η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A15 Ζλεγχοσ ενδο�ο�νοτ��ο� εμπορίου μζςω του ςυςτιματοσ TRACES  

ΑΚΥ.1.0.0-A16 Χοριγθςθ αδε��ν δ�α�ίνθςθσ η�ων ςυντροφ�άσ προσ το εξωτερ��ό 

ΑΚΥ.1.0.0-A17 Ζ�δοςθ άδε�ασ ε�ςαγωγισ η�ντων η�ων �α� δερμάτων από τρίτεσ χ�ρεσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A18 Τιρθςθ μθτρ�ου ε�τροφ�ν �πποε�δ�ν 

ΑΚΥ.1.0.0-A19 Χοριγθςθ άδε�ασ επ�χε�ριςεων παραγωγισ προϊόντων υδατο�αλλ�ζργε�ασ 

ΑΚΥ.1.0.0-A20 Συμμετοχι ςε δ�άφορα ςυλλογ��ά όργανα 

ΑΚΥ.1.0.0-A21 Επ�βολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενως�α�ι �α� εκν��ι νομοκεςία 
γ�α κζματα υγείασ των η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A22 Συλλογι �α� αποςτολι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α τθν υγεία των η�ων ςτθ 
Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ (ζδρα) 

ΑΚΥ.1.0.0-A23 Ενθμζρωςθ των πολ�τ�ν γ�α τα κζματα ηωοανκρωπονόςων 

Τομζασ Ρροςταςίασ των Η�ων, Φαρμά�ων �α� Κτθν�ατρ���ν Εφαρμογ�ν  

ΑΚΥ.1.0.0-A24 Εφαρμογι �α� ζλεγχοσ Ολο�λθρωμζνου Συςτιματοσ Δ�αχείρ�ςθσ �α� Ελζγχου 
ηω��ο� �εφαλαίου (ΟΣΔΕ) μζςω �αταχ�ρθςθσ μεταβολ�ν ηω��ο� �εφαλαίου ςτο 
Ολο�λθρωμζνο Ρλθροφορ�α�ό Σ�ςτθμα Κτθν�ατρ��ισ (ΟΡΣΚ) του Υπουργείου Αγροτ��ισ 
Ανάπτυξθσ �α� Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ) 

ΑΚΥ.1.0.0-A25 Μζρ�μνα γ�α τθ ςιμανςθ �α� τθν �αταγραφι των παραγωγ���ν η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A26 Οργάνωςθ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ, ςυγχρον�ςμο� του οίςτρου, γενετ��ισ 
βελτίωςθσ των παραγωγ���ν η�ων �α� ζλεγχοσ τθσ αγον�μότθτασ �α� γεν��ά των νοςθμάτων 
αναπαραγωγισ 

ΑΚΥ.1.0.0-A27 Χοριγθςθ άδε�ασ εφαρμογισ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ ςε 
εξους�οδοτθμζνουσ �α� �τθνοτρόφουσ ςπερματεγχ�τεσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A28 Ζλεγχοσ γ�α τθν τιρθςθ τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ από τουσ δ�α��νθτζσ 
ςπζρματοσ �α� τουσ εφαρμοςτζσ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ  

ΑΚΥ.1.0.0-A29 Ζγ�ρ�ςθ λε�τουργίασ �δ�ωτ���ν �ζντρων ςυλλογισ �α� αποκι�ευςθσ 
ςπζρματοσ 

ΑΚΥ.1.0.0-A30 Σ�νταξθ ε�κζςεων τρ�μθν�αίων �α� ετις�ων ο��ονομ���ν ςτο�χείων τεχνθτισ 
ςπερματζγχυςθσ 
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ΑΚΥ.1.0.0-A31 Εφαρμογι τθσ �ςχ�ουςασ νομοκεςίασ γ�α τθ ςυνταγογράφθςθ, τθν εμπορία 
�α� χριςθ των �τθν�ατρ���ν φαρμά�ων, των β�ολογ���ν προϊόντων �α� των φαρμα�ευτ���ν 
προςκετ���ν ηωοτροφ�ν 

ΑΚΥ.1.0.0-A32 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ς�ςταςθσ τρ�μελο�σ επ�τροπισ γ�α τθ χοριγθςθ άδε�ασ 
λ�αν��ισ π�λθςθσ �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν προϊόντων 

ΑΚΥ.1.0.0-A33 Χοριγθςθ άδε�ασ π�λθςθσ �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν προϊόντων 

ΑΚΥ.1.0.0-A34 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ανανζωςθσ, ανά�λθςθσ, αφαίρεςθσ άδε�ασ π�λθςθσ 
�τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν προϊόντων 

ΑΚΥ.1.0.0-A35 Εφαρμογι Εκν��ο� Ρρογράμματοσ Ελζγχου Καταλοίπων (ΕΡΕΚ) ςτα τρόφ�μα 
ηω��ισ προζλευςθσ (δε�γματολθψίεσ) 

ΑΚΥ.1.0.0-A36 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων δε�γματολθψ��ν ςτθ βάςθ δεδομζνων του Εκν��ο� 
Ρρογράμματοσ Ελζγχου Καταλοίπων (ΕΡΕΚ) του ΥΡΑΑΤ 

ΑΚΥ.1.0.0-A37 Ρροςταςία των η�ων �ατά τθ μεταφορά, προςταςία ςτ�σ ε�τροφζσ �α� �ατά 
τθ ςφαγι 

ΑΚΥ.1.0.0-A38 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ οχιματοσ γ�α μεταφορά η�ντων η�ων 
ςε �τθνοτρόφουσ �α� χοριγθςθ π�ςτοπο�θτ��ο� ζγ�ρ�ςθσ οδ��ο� μζςου μεταφοράσ η�ων 
γ�α μεταφορζσ μεγάλθσ δ�άρ�ε�ασ 

ΑΚΥ.1.0.0-A39 Χοριγθςθ άδε�ασ μεταφορζα τ�που 1 (ζωσ 8 �ρεσ) �α� τ�που 2 (πάνω από 8 
�ρεσ) 

ΑΚΥ.1.0.0-A40 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ς�ςταςθσ ςυνεργείου ελζγχου οχθμάτων μεταφοράσ 
η�ντων η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A41 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ �τθν�ατρ��ο� γραφείου 
παραγωγ���ν η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A42 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ άς�θςθσ του ελε�κερου �τθν�ατρ��ο� επαγγζλματοσ 
ςτθν ΡΕ αρμοδ�ότθτάσ του 

ΑΚΥ.1.0.0-A43 Σ�ςταςθ τρ�μελο�σ επ�τροπισ γ�α ίδρυςθ �α� λε�τουργία �λ�ν���ν �α� 
ενδ�α�τθμάτων μ��ρ�ν η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A44 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ �ατρείου μ��ρ�ν η�ων, 
�τθν�ατρ���ν �λ�ν���ν �α� ενδ�α�τθμάτων η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A45 Χοριγθςθ άδε�ασ δ�οργάνωςθσ ζ�κεςθσ ς��λων �α� γατ�ν 

ΑΚΥ.1.0.0-A46 Χοριγθςθ άδε�ασ αναπαραγωγισ �α� ε�τροφισ ς��λων γ�α εμπορ��ο�σ 
ς�οπο�σ 

ΑΚΥ.1.0.0-A47 Χοριγθςθ άδε�ασ �αταςτιματοσ π�λθςθσ ς��λων �α� γατ�ν 

ΑΚΥ.1.0.0-A48 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ φα�ζλων �ατρείων μ��ρ�ν η�ων, �λ�ν���ν �α� 
ενδ�α�τθμάτων μ��ρ�ν η�ων, �τθν�ατρ���ν γραφείων παραγωγ���ν η�ων, �αταςτθμάτων 
π�λθςθσ ς��λων �α� γατ�ν, �αταςτθμάτων π�λθςθσ �τθν�ατρ���ν φαρμα�ευτ���ν 
προϊόντων 

ΑΚΥ.1.0.0-A49 Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ γ�α τθν προςταςία των η�ων �α� τθν εμπορία των 
η�ων ςυντροφ�άσ 
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ΑΚΥ.1.0.0-A50 Επ�βολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενως�α�ι �α� εκν��ι νομοκεςία 
γ�α κζματα προςταςίασ των η�ων  

ΑΚΥ.1.0.0-A51 Συμμετοχι ςε επ�τροπζσ των Διμων γ�α τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 
αντ�μετ�π�ςθσ αδζςποτων ς��λων 

ΑΚΥ.1.0.0-A52 Σ�ςταςθ επ�τροπισ αξ�ολόγθςθσ ςυμβάςεων υλοποίθςθσ προγράμματοσ 
αντ�μετ�π�ςθσ αδζςποτων η�ων 

ΑΚΥ.1.0.0-A53 Συλλογι �α� αποςτολι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α τθν προςταςία των η�ων 
ςτθ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ (ζδρα) 

ΑΚΥ.1.0.0-A54 Ενθμζρωςθ των πολ�τ�ν γ�α τα κζματα ευηωίασ των η�ων 

δ. Στο Σμιμα Κτθν�ατρ��ισ Δθμός�ασ Τγείασ �α� Ηω���ν Τποπροϊόντων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.2) 
ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ 
του ς�οπόσ:  

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Σχεδ�αςμόσ, οργάνωςθ �α� πραγματοποίθςθ ελζγχων 
εγ�αταςτάςεων παραγωγισ, επεξεργαςίασ �α� μεταποίθςθσ ηω���ν προϊόντων, των 
�αταςτθμάτων λ�αν��ισ π�λθςθσ ηω���ν προϊόντων, �ακ�σ �α� ςυλλογισ, αποκι�ευςθσ 
�α� δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Κτθν�ατρ��ισ Δθμός�ασ Υγείασ 

ΑΚΥ.2.0.0-A1 Κατάρτ�ςθ προγράμματοσ ε�τζλεςθσ �α� εφαρμογι �ρεος�οπ��ο� ελζγχου ςτα 
ςφαγεία �α� παροχι τεχν���ν οδθγ��ν �ακ�σ �α� μζρ�μνα γ�α τθν ορκι ε�τζλεςθ αυτ�ν 

ΑΚΥ.2.0.0-A2 Επ�κε�ρθςθ �α� ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων υγ�ε�νισ �α� λο�π�ν δ�ατάξεων 
(ενως�α��ν �α� εκν���ν) ςτα ςφαγεία �α� τθν εν γζνε� εποπτεία �α� ζλεγχο �ατά τθ 
μεταφορά, ςυντιρθςθ �α� δ�άκεςθ των �ρεάτων 

ΑΚΥ.2.0.0-A3 Καταχ�ρ�ςθ ευρθμάτων �α� αποτελεςμάτων του �ρεος�οπ��ο� ελζγχου ςτθ 
βάςθ δεδομζνων �αταγραφισ �α� παρα�ολο�κθςθσ ευρθμάτων ςφάγ�ων του ΥΡΑΑΤ 

ΑΚΥ.2.0.0-A4 Ορ�ςμόσ ςφαγείων γ�α τθ ςφαγι η�ων κετ���ν ςτθ φυματίωςθ, βρου�ζλλωςθ 
�α� ενηωοτ��ι λε��ωςθ, ςε εφαρμογι των �τθν�ατρ���ν προγραμμάτων  

ΑΚΥ.2.0.0-A5 Βεβαίωςθ �α� δζςμευςθ �τθν�ατρ���ν τελ�ν επ�ςιμων ελζγχων τροφίμων 
ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A6 Δ�ενζργε�α τα�τ���ν �α� ε�τά�των �τθν�ατρ���ν επίςθμων ελζγχων 
(υγε�ονομ���ν, πο�οτ���ν �α� τεχνολογ���ν) ςτα τρόφ�μα ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A7 Δ�ενζργε�α επ�τόπ�ων ελζγχων ςτ�σ υπό ζγ�ρ�ςθ από τον Εν�αίο Φορζα 
Ελζγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) παραγωγ��ζσ εγ�αταςτάςε�σ τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ: 

(Α) του τομζα �ρζατοσ (εγ�αταςτάςε�σ τεμαχ�ςμο� �ρζατοσ, παραγωγισ ��μά, 
παρας�ευαςμάτων �ρζατοσ �α� μθχαν��ά δ�αχωρ�ςμζνου �ρζατοσ, παραγωγισ προϊόντων 
με βάςθ το �ρζασ, παραγωγισ μαγε�ρεμζνων φαγθτ�ν από μθ μεταπο�θμζνθ ηω��ι πρ�τθ 
�λθ με δραςτθρ�ότθτα μεταπ�λθςθσ, παραγωγισ τετθγμζνου ηω��ο� λίπουσ �α� 
�αταλοίπων ηω���ν προϊόντων, επεξεργαςίασ ςτομάχων, ουροδόχων ��ςτεων �α� εντζρων, 
παραγωγισ �ολλαγόνου), 
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(Β) του τομζα γάλα�τοσ (�ζντρα ςυλλογισ γάλα�τοσ, εγ�αταςτάςε�σ επεξεργαςίασ γάλα�τοσ, 
παραγωγισ γαλα�το�ομ���ν προϊόντων, παραγωγισ παγωτο� από νωπό γάλα), 

(Γ) του τομζα αυγ�ν (�ζντρα ςυλλογισ, ωος�όπθςθσ �α� ςυς�ευαςίασ αυγ�ν, 
εγ�αταςτάςε�σ παραγωγισ προϊόντων αυγ�ν),  

(Δ) του τομζα αλ�ευμάτων (εγ�αταςτάςε�σ ςυς�ευαςίασ �α� μεταποίθςθσ αλ�ευτ���ν 
προϊόντων) �α�  

(Ε) λο�π�ν δραςτθρ�οτιτων (εγ�αταςτάςε�σ επεξεργαςίασ �α� παρας�ευισ 
ςαλ�γ�αρ��ν/βατραχοπόδαρων, αναςυς�ευαςίασ προϊόντων ηω��ισ προζλευςθσ, ψυ�τ��ζσ 
αποκι�εσ εναπόκεςθσ τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ , αγορζσ χονδρ��ισ π�λθςθσ)  

ΑΚΥ.2.0.0-A8 Καταχ�ρ�ςθ εγ�αταςτάςεων ςυς�ευαςίασ μελ�ο�, παρας�ευαςτθρίων 
�αταςτθμάτων λ�αν��ισ π�λθςθσ �ρεάτων �α� �δ�οπαραγωγισ γαλα�το�ομ���ν προϊόντων 
ςτ�σ �τθνοτροφ��ζσ ε�μεταλλε�ςε�σ τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΑΚΥ.2.0.0-A9 Αξ�ολόγθςθ των ςυςτθμάτων δ�αχείρ�ςθσ τθσ αςφάλε�ασ των τροφίμων με 
βάςθ τ�σ αρχζσ HACCP των εγ�αταςτάςεων παραγωγισ, επεξεργαςίασ, τυποποίθςθσ, 
αποκι�ευςθσ �α� δ�άκεςθσ ςτον �αταναλωτι τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A10 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ φα�ζλων εγ�αταςτάςεων επ�χε�ριςεων τροφίμων 
ηω��ισ προζλευςθσ με ζδρα ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΑΚΥ.2.0.0-A11 Κατάρτ�ςθ προγράμματοσ ε�τζλεςθσ �α� εφαρμογι αςτυ�τθν�ατρ���ν 
επ�κεωριςεων ςε πάςθσ φ�ςεωσ �αταςτιματα παρας�ευισ, επεξεργαςίασ, αποκι�ευςθσ, 
εμπορίασ �α� δ�άκεςθσ προσ �ατανάλωςθ �α� γεν��ά, από τθν παραγωγι μζχρ� τθν 
�ατανάλωςθ, ςυμπερ�λαμβανομζνων των χ�ρων χονδρ��ισ �α� λ�αν��ισ π�λθςθσ �α� των 
μονάδων ομαδ��ισ εςτίαςθσ, των  τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A12 Ρερ�ορ�ςμόσ ι απαγόρευςθ δ�άκεςθσ μθ αςφαλ�ν τροφίμων (δζςμευςθ, 
�ατάςχεςθ, �αταςτροφι αυτ�ν) 

ΑΚΥ.2.0.0-A13 Εξζταςθ ενςτάςεων επανεξζταςθσ δεςμευκζντων �α� �αταςχεκζντων 
τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A14 Κατάρτ�ςθ προγράμματοσ ε�τζλεςθσ �α� εφαρμογι δε�γματολθψ��ν γ�α τον 
ζλεγχο τιρθςθσ των μ��ροβ�ολογ���ν ςτακεροτ�πων, β�οχθμ���ν �α� φυς��οχθμ���ν 
προδ�αγραφ�ν ςτα τρόφ�μα ηω��ισ προζλευςθσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A15 Ζ�δοςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ �α� άδε�ασ μεταφοράσ οχθμάτων γ�α 
τρόφ�μα ηω��ισ προζλευςθσ �ατόπ�ν αυτοψίασ �α� τιρθςθ του ςχετ��ο� μθτρ�ου 
μεταφορζων 

ΑΚΥ.2.0.0-A16 Επ�βολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενως�α�ι �α� εκν��ι νομοκεςία 
γ�α κζματα τροφίμων ηω��ισ προζλευςθσ �α� δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων �α� 
παραγ�γων προϊόντων αυτ�ν 

ΑΚΥ.2.0.0-A17 Δ�ενζργε�α δράςεων ςχετ���ν με τα Ρολυετι Ολο�λθρωμζνα Εκν��ά Σχζδ�α 
Ελζγχων (ΡΟΕΣΕ) 

ΑΚΥ.2.0.0-A18 Συμμετοχι ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων *Ολο�λθρωμζνο Σ�ςτθμα 
Δ�αχείρ�ςθσ �α� Ελζγχου (ΟΣΔΕ), επ�τιρθςθσ �α� εξάλε�ψθσ Μεταδοτ���ν Σπογγωδ�ν 
Εγ�εφαλοπακε��ν (ΜΣΕ), μελ�ταίου πυρετο� των α�γοπροβάτων, φυματίωςθσ, 
βρου�ζλλωςθσ, ενηωοτ��ισ λε��ωςθσ των βοοε�δ�ν, �.ά.+ 
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ΑΚΥ.2.0.0-A19 Ενθμζρωςθ των επαγγελματ��ν �ρζατοσ γ�α κζματα ε�παίδευςθσ ςτ�σ Σχολζσ 
Επαγγελμάτων Κρζατοσ �α� ςυνεργαςία με αυτζσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A20 Δ�οργάνωςθ επ�ςιμων ελζγχων γ�α τθν τιρθςθ των υγε�ονομ���ν 
απα�τιςεων, τθσ υγ�ε�νισ παραγωγισ γάλα�τοσ �α� πρωτογάλα�τοσ ςτ�σ ε�μεταλλε�ςε�σ 
παραγωγισ γάλα�τοσ �α� πρωτογάλα�τοσ �α� τθσ τιρθςθσ των �ρ�τθρίων του νωπο� 
γάλα�τοσ �α� πρωτογάλα�τοσ 

ΑΚΥ.2.0.0-A21 Τιρθςθ μθτρ�ου εμπόρων ηω���ν προϊόντων �α� προϊόντων ηω��ισ 
προζλευςθσ 

Τομζασ Ηω���ν Υποπροϊόντων 

ΑΚΥ.2.0.0-A22 Τιρθςθ �α� ενθμζρωςθ φα�ζλων εγ�αταςτάςεων επ�χε�ριςεων δ�αχείρ�ςθσ 
ηω���ν υποπροϊόντων 

ΑΚΥ.2.0.0-A23 �ε�ρθςθ μθτρ�ου αποςτολ�ν ηω���ν υποπροϊόντων 

ΑΚΥ.2.0.0-A24 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ ορκισ δ�αχείρ�ςθσ των ηω���ν υποπροϊόντων που δεν 
προορίηοντα� γ�α ανκρ�π�νθ �ατανάλωςθ από ςφαγεία, τεμαχ�ςτιρ�α, εργοςτάς�α 
τροφίμων, ε�τροφζσ η�ων �α� λο�πζσ εγ�αταςτάςε�σ όπου αυτά παράγοντα� ι 
επεξεργάηοντα� 

ΑΚΥ.2.0.0-A25 Καταχ�ρ�ςθ ςτο�χείων �χνθλας�μότθτασ παραγόμενων �α� δ�αχε�ρ�ηόμενων 
ποςοτιτων ηω���ν υποπροϊόντων ςτθ βάςθ δεδομζνων δ�αχείρ�ςθσ ηω���ν υποπροϊόντων 
του ΥΡΑΑΤ 

ΑΚΥ.2.0.0-A26 Καταχ�ρ�ςθ χρθςτ�ν ηω���ν υποπροϊόντων �α� τιρθςθ του ςχετ��ο� 
μθτρ�ου 

ΑΚΥ.2.0.0-A27 Ζ�δοςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ �α� άδε�ασ μεταφοράσ οχθμάτων γ�α 
ηω��ά υποπροϊόντα �ατόπ�ν αυτοψίασ �α� τιρθςθ του ςχετ��ο� μθτρ�ου μεταφορζων 
αυτ�ν 

ΑΚΥ.2.0.0-A28 Ζλεγχοσ των ε�ςαγομζνων �α� εξαγομζνων ηω���ν προϊόντων �α� 
υποπροϊόντων, �ακ�σ �α� χοριγθςθ των απαραίτθτων εμπορ���ν εγγράφων ι των 
�τθν�ατρ���ν υγε�ονομ���ν π�ςτοπο�θτ���ν γ�α το ενδο�ο�νοτ��ό εμπόρ�ο �α� εξαγωγισ 
προσ Τρίτεσ Χ�ρεσ  

ΑΚΥ.2.0.0-A29 Συλλογι �α� αποςτολι ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων γ�α τα κζματα �τθν�ατρ��ισ 
δθμός�ασ υγείασ ςτθ Δ�ε�κυνςθ Κτθν�ατρ��ισ (ζδρα) 

ΑΚΥ.2.0.0-A30 Συμμετοχι ςε δ�άφορα ςυλλογ��ά όργανα (επ�τροπζσ χοριγθςθσ 
βεβα��ςεων ςε παραγωγο�σ πωλθτζσ λαϊ��ν αγορ�ν, επ�τροπζσ εξζταςθσ παρατυπ��ν, 
παραβάςεων �α� επ�βολισ προςτίμων ςε ςχζςθ με τθν προζλευςθ-�αταγωγι �α� τθν 
τιρθςθ �ςοηυγίων �ρζατοσ, επ�τροπζσ του Ν.4235/2014, �.ά.) 

ΑΚΥ.2.0.0-A31 Εφαρμογι τθσ ενως�α�ισ �α� εκν��ισ νομοκεςίασ ςε όλα τα κζματα 
�τθν�ατρ��ισ δθμός�ασ υγείασ 

ΑΚΥ.2.0.0-A32 Ενθμζρωςθ των �αταναλωτ�ν γ�α κζματα υγ�ε�νισ των τροφίμων, 
τροφολο�μ�ξε�σ �α� τροφοτοξ�ν�ςε�σ. 
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Άξζξν 41 
Γεληθή �ηεύζ�λ�� ��κό�ηαο Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο 

1. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ (ΚΩΔ. ΥΜ) ζχε� τον εξισ 
ςτρατθγ��ό ς�οπό: 

τρατθγ��όσ �οπόσ: Εφαρμογι τθσ περ�φερε�α�ισ ςτρατθγ��ισ γ�α τθν προςταςία �α� 
προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμο�, τθν �αταπολζμθςθ τθσ φτ�χε�ασ �α� τθν 
�ο�νων��οο��ονομ��ι ενςωμάτωςθ �α� ςυνοχι. 

2. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ ςυνεργάηετα� με τθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ ςτο 
ςχεδ�αςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ �α� τθν αξ�ολόγθςθ ζργων �α� δράςεων ςτο 
πεδίο του κεματ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ. 

3. Θ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ 
οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

 

Άξζξν 42 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο ��κό�ηαο Τγείαο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ1) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Ρροάςπ�ςθ �α� προαγωγι τθσ υγείασ �α� τθσ ευεξίασ του 
πλθκυςμο�, ε�ςυγχρον�ςμόσ, ζλεγχοσ �α� προςταςία των επαγγελμάτων �α� των 
υπθρες��ν υγείασ, με ςαφι προςανατολ�ςμό τθν πο�ότθτα ηωισ αςκεν�ν �α� μθ �α� με 
βάςθ τ�σ ανάγ�εσ ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμο�. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Υγείασ είνα� αρμόδ�α γ�α τθν υποςτιρ�ξθ �α� το ςυντον�ςμό των 
αντίςτο�χων υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, �ακ�σ �α� γ�α τον ζλεγχο �α� τθν 
παρα�ολο�κθςθ όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν κεμάτων που αφορο�ν ςτθ δ�αφ�λαξθ 
�α� βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμο�, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι εφαρμογι 
τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν ορκι υλοποίθςθ των 
�ατευκ�νςεων του αρμόδ�ου Υπουργείου. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Υγείασ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

ΤΜ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ 

ΤΜ1 Δ�ε�κυνςθ Δθμός�ασ Υγείασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ  

ΤΜ2 Δ�ε�κυνςθ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ, με αρμοδ�ότθτα ςε όλθ τθν Ρερ�φζρε�α Δυτ��ισ 
Μα�εδονίασ  

ΤΜ3 Δ�ευκ�νςε�σ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτθν αντίςτο�χθ Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα 

ΤΜ1.1 Τμιμα Δθμός�ασ Υγ�ε�νισ 

ΤΜ1.2 Τμιμα Ρρόλθψθσ �α� Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ 
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3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Δθμός�ασ Υγείασ �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε 
αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Δθμός�ασ Τγ�ε�νισ (ΚΩΔ. ΥΜ1.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρροάςπ�ςθ �α� βελτίωςθ τθσ Δθμός�ασ Υγείασ του πλθκυςμο� τθσ 
περ�φζρε�ασ, μζςω τθσ ε�πόνθςθσ προγραμμάτων δθμός�ασ υγ�ε�νισ �α� του ςυντον�ςμο� 
τθσ υλοποίθςθσ των επ�μζρουσ δράςεων, ςτο πλαίς�ο τθσ πολ�τ��ισ �α� των �ατευκ�νςεων 
του Υπουργείου Υγείασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ1.1.0.0-A1 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ �ατάςταςθσ τθσ υγείασ του πλθκυςμο� τθσ περ�φζρε�ασ, 
ςυλλογι �α� επεξεργαςία ςτο�χείων, με ς�οπό τθ δ�ενζργε�α αναλ�ςεων, ε�κζςεων �α� 
προβλζψεων γ�α τθν �ατάςταςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμο�, τον προςδ�ορ�ςμό των 
αναγ��ν Δθμός�ασ Υγείασ �α� �ακορ�ςμό ςτόχων 

ΥΜ1.1.0.0-A2 Ανάπτυξθ προγραμμάτων �α� γεν���ν δράςεων �α� πολ�τ���ν πρόλθψθσ των 
αςκενε��ν �α� προαγωγισ τθσ υγείασ, τθσ περ�βαλλοντ��ισ υγ�ε�νισ, τθσ υγ�ε�νισ των 
τροφίμων �α� του νερο� �α� τθσ επαγγελματ��ισ Υγ�ε�νισ ςτθν περ�φζρε�α 

ΥΜ1.1.0.0-A3 Ε�πόνθςθ �α� εφαρμογι προγραμμάτων δθμός�ασ υγ�ε�νισ  

--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.1 Ε�πόνθςθ προγραμμάτων γ�α τθν πρόλθψθ λο�μωδ�ν νοςθμάτων  

--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.2 Δ�οργάνωςθ ενθμερωτ���ν δράςεων, θμερίδων, δ�ανομι φυλλαδίων �.λπ. 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.3 Ε�πόνθςθ προγραμμάτων γ�α τθν αναβάκμ�ςθ τθσ υγείασ ε�δ���ν ομάδων 
του πλθκυςμο� 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.4 Υλοποίθςθ προγραμμάτων που ζχουν ε�πονθκεί από το Υπουργείο Υγείασ 

ΥΜ1.1.0.0-A4 Συντον�ςμόσ, εποπτεία, ζλεγχοσ εφαρμογισ �α� ε�πόνθςθ προγραμμάτων 
�ωνωπο�τονίασ 

ΥΜ1.1.0.0-A5 Δ�αφ�λαξθ τθσ υγείασ των ταξ�δ�ωτ�ν �α� προάςπ�ςθ τθσ δθμός�ασ υγείασ  

--ΥΜ1.1.0.0-Δ5.1 Ρρομικε�α από το αρμόδ�ο Υπουργείο β�βλ�αρίων δ�εκνο�σ τ�που τθσ 
Ραγ�όςμ�ασ Οργάνωςθσ Υγείασ �α� δ�ανομι τουσ ςτα Τμιματα Ρερ�βαλλοντ��ισ Υγ�ε�νισ 
�α� Υγε�ονομ��ο� Ελζγχου των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ5.2 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων 

ΥΜ1.1.0.0-A6 Ρρομικε�α �α� αποςτολι ςτ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ 
Μζρ�μνασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων των Β�βλ�αρίων Υγείασ Ρα�δ�ο� �α� �αρτ�ν 
Α�μόλυςθσ νεογν�ν 

ΥΜ1.1.0.0-A7 Ραρα�ολο�κθςθ Γεννθτ��ότθτασ  

--ΥΜ1.1.0.0-Δ7.1 Σ�νταξθ Ρ�νά�ων Η�ντων �α� �νθς�γεν�ν, όλων των μα�ευτ���ν �λ�ν���ν 
τθσ Ρερ�φζρε�ασ, δθμοςίων �α� �δ�ωτ���ν, ανά τετράμθνο �α� αποςτολι των ςτο�χείων ςτο 
Ινςτ�το�το Υγείασ Ρα�δ�ο� 

ΥΜ1.1.0.0-A8 Εμβολ�αςμοί μετα��νο�μενου πλθκυςμο� 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.1 Ρρογραμματ�ςμόσ �α� ςυντον�ςμόσ �άκε είδουσ μαη��ο� εμβολ�αςμο� 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.2 Σ�ςταςθ Επ�τροπ�ν εμβολ�αςτ���ν �ζντρων 
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--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.3 Ρρομικε�α εμβολίων - mantoux �α� δ�ανομι τουσ ςτ�σ Ρερ�φερε�α�ζσ 
Ενότθτεσ 

--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.4 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων εμβολ�αςμ�ν - mantoux 

ΥΜ1.1.0.0-A9 Χοριγθςθ προλθπτ��ισ φαρμα�ευτ��ισ αγωγισ, όπωσ χθμε�οπροφ�λαξθ 

ΥΜ1.1.0.0-A10 Ενθμζρωςθ γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ των αςκενε��ν �α� οδθγίεσ γ�α νοςιματα, 
γ�α τθν �ατανάλωςθ νερο� �α� τροφίμων, γ�α τ�σ επ�δθμίεσ λο�μωδ�ν νοςθμάτων  

ΥΜ1.1.0.0-A11 Ενθμζρωςθ γ�α προγράμματα πρ�των βοθκε��ν 

ΥΜ1.1.0.0-A12 Λιψθ μζτρων γ�α τθν πρόλθψθ λο�μωδ�ν νοςθμάτων.  

β. Στο Σμιμα Πρόλθψθσ �α� Προαγωγισ τθσ Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ1.2) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρρόλθψθ �α� προαγωγι τθσ Δθμός�ασ Υγείασ του πλθκυςμο� τθσ 
περ�φζρε�ασ, μζςω τθσ ε�πόνθςθσ ςχετ���ν προγραμμάτων �α� του ςυντον�ςμο� τθσ 
υλοποίθςθσ των επ�μζρουσ δράςεων. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ1.2.0.0-A1 Ανάπτυξθ ε�είνων των δ�αδ��ας��ν μζςω των οποίων τα άτομα γίνοντα� 
��ανά να αναπτ�ξουν τον ζλεγχο πάνω ςτθν υγεία τουσ �α� να τθ βελτ��ςουν  

ΥΜ1.2.0.0-A2 Ε�πόνθςθ �α� εφαρμογι προγραμμάτων προλθπτ��ισ �ατρ��ισ 

ΥΜ1.2.0.0-A3 Ε�πόνθςθ �α� εφαρμογι προγραμμάτων προλθπτ��ισ Οδοντ�ατρ��ισ 

ΥΜ1.2.0.0-A4 Ε�πόνθςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων Ψυχ��ισ υγ�ε�νισ 

ΥΜ1.2.0.0-A5 Ε�πόνθςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων �ο�νων��ισ 
επανζνταξθσ  

ΥΜ1.2.0.0-A6 Ε�πόνθςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων 
αποϊδρυματοποίθςθσ χρονίωσ ψυχ��ά παςχόντων  

ΥΜ1.2.0.0-A7 Ε�πόνθςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ 
εξαρτιςεων από εξαρτθς�ογόνεσ ουςίεσ  

ΥΜ1.2.0.0-A8 Ε�πόνθςθ, εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων γ�α τθν 
αντ�μετ�π�ςθ του αλ�οολ�ςμο�, τθσ �ατάχρθςθσ ους��ν, του δ�αδ��τυα�ο� εκ�ςμο� �α� 
άλλεσ ψυχ��ζσ εξαρτιςε�σ  

ΥΜ1.2.0.0-A9 Δ�ενζργε�α δράςεων πρόλθψθσ �α� προαγωγισ τθσ υγείασ, ςε ςυνεργαςία με 
άλλουσ φορείσ (θμερίδεσ, δ�θμερίδεσ, ςυνζδρ�α, ε�πόνθςθ �α� δ�ανομι θλε�τρον��ο� �α� 
ζντυπου υλ��ο�, �.ά.) 

ΥΜ1.2.0.0-A10 Συντον�ςμόσ, εποπτεία �α� ζλεγχοσ εφαρμογισ των προγραμμάτων που 
δ�αβ�βάηοντα� από το αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΥΜ1.2.0.0-A11 Δ�αβίβαςθ ςτο�χείων, δεδομζνων �α� πλθροφορ��ν προσ το αρμόδ�ο 
Υπουργείο. 
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Άξζξν 43 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηεύζ�λ��ο Κνηλωληθήο Μέξηκλαο 

1. Θ Δ�ε�κυνςθ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ (ΚΩΔ. ΥΜ2) ζχε� τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό: 

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Βελτίωςθ τθσ �ο�νων��ισ φροντίδασ �δ�αίτερα των �ο�νων��ά 
αδ�νατων ατόμων με τθν προ�κθςθ προνο�α��ν πολ�τ���ν που αφορο�ν ςτθν �ο�νων��ι 
�α� ο��ονομ��ι ςτιρ�ξθ ευπακ�ν ομάδων του πλθκυςμο�, �ακ�σ �α� με τθν άς�θςθ 
αρμοδ�οτιτων εφαρμογισ τθσ περ�φερε�α�ισ ςτρατθγ��ισ γ�α τθν �ο�νων��ι ζνταξθ �α� τθν 
�ο�νων��ι ςυνοχι. 

Θ Δ�ε�κυνςθ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ είνα� αρμόδ�α γ�α τθν υποςτιρ�ξθ �α� το ςυντον�ςμό 
των αντίςτο�χων υπθρες��ν των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων, �ακ�σ �α� γ�α τον ζλεγχο �α� 
τθν παρα�ολο�κθςθ όλων των δ�ο��θτ���ν �α� τεχν���ν κεμάτων που αφορο�ν ςτθν 
εφαρμογι �ο�νων���ν πολ�τ���ν, με ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι εφαρμογι τθσ 
ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν ορκι υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων 
των αρμόδ�ων Υπουργείων. 

2. Θ Δ�ε�κυνςθ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ ςυγ�ροτείτα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε 
αυτιν οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

α. Στο Σμιμα Κο�νων��ισ Αρωγισ (ΚΩΔ. ΥΜ2.1) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Κο�νων��ι ενςωμάτωςθ ομάδων του πλθκυςμο� τθσ περ�φζρε�ασ 
που χριηουν ε�δ��ισ προςταςίασ, μζςω εφαρμογισ προγραμμάτων �α� δράςεων 
ο��ονομ��ισ ενίςχυςθσ των ίδ�ων ι των αρμόδ�ων γ�α τθν υποςτιρ�ξι τουσ προνο�α��ν 
δομ�ν. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ2.1.0.0-A1 Ε�πόνθςθ, ςυντον�ςμόσ �α� ςτατ�ςτ��ι παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων 
ςτζγαςθσ, �ο�νων��ισ �α� ο��ονομ��ισ επανζνταξθσ ευπακ�ν ομάδων του πλθκυςμο�, ςε 
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Κο�νων��ισ Αλλθλεγγ�θσ �α� Ακλθτ�ςμο� των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων 

ΥΜ2.1.0.0-A2 Κακορ�ςμόσ των όρων �α� τθσ δ�αδ��αςίασ παραχ�ρθςθσ α��νιτων ςε 
δ��α�ο�χουσ 

ΥΜ2.1.0.0-A3 Ζ�δοςθ �α� ανά�λθςθ παραχωρθτθρίων 

ΥΜ2.1.0.0-A4 �κμ�ςθ των δόςεων �α� βεβαίωςθ των χρε�ν παλα��ν �α� νζων προςφ�γων 

ΥΜ2.1.0.0-A5 Νομ�μοποίθςθ ανωμάλων αγοραπωλθς��ν  

ΥΜ2.1.0.0-A6 Δ�αχείρ�ςθ κεμάτων ςχετ���ν με τθν ανταλλαγι �α� μεταβίβαςθ 
παραχωρθκζντων α��νιτων 

ΤΜ2.1 Τμιμα Κο�νων��ισ Αρωγισ 

ΤΜ2.2 Τμιμα Κο�νων���ν Υπθρες��ν 
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ΥΜ2.1.0.0-A7 Επ�χοριγθςθ αςτ���ν ετα�ρε��ν μθ �ερδος�οπ��ο� χαρα�τιρα, εφόςον ο 
ς�οπόσ τουσ αναφζρετα� ςτθν αντ�μετ�π�ςθ προβλθμάτων που απορρζουν από τθ χριςθ 
εξαρτθς�ογόνων ους��ν �α� θ πραγματοποίθςθ του ς�οπο� τουσ ας�είτα� από τθν 
Ρερ�φζρε�α, ς�μφωνα με τθν �είμενθ νομοκεςία 

ΥΜ2.1.0.0-A8 Χοριγθςθ αδε��ν δ�ενζργε�ασ εράνων, λαχε�οφόρων �α� φ�λανκρωπ���ν 
αγορ�ν  

ΥΜ2.1.0.0-A9 Ανάλθψθ ο��ονομ���ν εν�ςχ�ςεων που αποτελο�ν προϊόν των Ε�δ���ν 
Κρατ���ν Λαχείων �α� επ�χοριγθςθ προνο�α��ν Ιδρυμάτων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία  

ΥΜ2.1.0.0-A10 Ανάλθψθ �α� δ�άκεςθ επ�χορθγιςεων ςε προνο�α�ά �δρ�ματα από 
�ρατ��ο�σ πόρουσ 

ΥΜ2.1.0.0-A11 Ανάλθψθ �α� δ�άκεςθ ο��ονομ��ισ ενίςχυςθσ των Μονάδων Φροντίδασ 
Θλ���ωμζνων από �ρατ��ο�σ πόρουσ. 

β. Στο Σμιμα Κο�νων���ν Τπθρες��ν (ΚΩΔ. ΥΜ2.2) ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ 
αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Κο�νων��ι ςυνοχι �α� ενςωμάτωςθ ευάλωτων ομάδων του 
πλθκυςμο� τθσ περ�φζρε�ασ, μζςω ςχεδ�αςμο� �α� παρα�ολο�κθςθσ προγραμμάτων �α� 
δράςεων �ο�νων��ο� ενδ�αφζροντοσ �α� εποπτείασ των δομ�ν �ο�νων��ισ πρόνο�ασ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ2.2.0.0-A1 Εφαρμογι προγραμμάτων γ�α τ�σ �ο�νων��ζσ ομάδεσ που χριηουν ε�δ��ισ 
προςταςίασ 

ΥΜ2.2.0.0-A2 Δ�ας�νδεςθ των �ο�νων���ν υπθρες��ν �α� δομ�ν ςε επίπεδο περ�φζρε�ασ 
γ�α κζματα �ο�νων��ισ πρόνο�ασ 

ΥΜ2.2.0.0-A3 Εποπτεία �α� ζλεγχοσ των δομ�ν �ο�νων��ισ πρόνο�ασ που λε�τουργο�ν ςτθν 
περ�φζρε�α από Κο�νων��ο�σ Συμβο�λουσ, περ�λαμβανομζνων των �δρυμάτων ι των 
Μονάδων Φροντίδασ Θλ���ωμζνων �α� των φορζων πα�δ��ισ προςταςίασ �α� ς�νταξθ 
ε�κζςεων γ�α τθν οργάνωςθ �α� λε�τουργία τουσ 

--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.1 Ορ�ςμόσ Κο�νων���ν Συμβο�λων  

--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ φορζων μθ υπαγόμενων ςτο δθμός�ο τομζα που ας�ο�ν 
�ο�νων��ι πρόνο�α 

--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.3 Σ�νταξθ ε�κζςεων αξ�ολόγθςθσ γ�α τθν οργάνωςθ �α� λε�τουργία των 
φορζων �α� γ�α τθν εν γζνε� πο�ότθτα των παρεχόμενων υπθρες��ν �α� δ�ατ�πωςθ 
αντίςτο�χων προτάςεων βελτίωςθσ  

ΥΜ2.2.0.0-A4 Ε�πόνθςθ, ςυντον�ςμόσ �α� ςτατ�ςτ��ι παρα�ολο�κθςθ προγραμμάτων 
ςυμβουλευτ��ισ, ψυχολογ��ισ �α� �ο�νων��ισ υποςτιρ�ξθσ των ευπακ�ν ομάδων του 
πλθκυςμο� 

ΥΜ2.2.0.0-A5 Κακορ�ςμόσ των προ�ποκζςεων �α� του τρόπου άς�θςθσ του αντ��ε�μζνου 
τθσ �ο�νων��ισ εργαςίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ εφαρμογισ τθσ 

ΥΜ2.2.0.0-A6 Ε�παίδευςθ ςπουδαςτ�ν/φο�τθτ�ν �ο�νων��ισ εργαςίασ �ατά τθ δ�άρ�ε�α 
τθσ πρα�τ��ισ τουσ άς�θςθσ, ςε αντ��είμενα του Τμιματοσ 
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ΥΜ2.2.0.0-A7 Εποπτεία �α� δ�ε�περαίωςθ των δ�α�ρατ���ν �α� δ�εκν�ν υ�οκες��ν 

ΥΜ2.2.0.0-A8 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων ςχετ��ά με τ�σ υ�οκεςίεσ �α� τ�σ αναδοχζσ, ςε 
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Κο�νων��ισ Αλλθλεγγ�θσ �α� Ακλθτ�ςμο� των Ρερ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων 

ΥΜ2.2.0.0-A9 Συγ�ζντρωςθ ςτο�χείων αναδόχων �α� κετ�ν ο��ογενε��ν �α� αποςτολι τουσ 
ςτο Εκν��ό Κζντρο Κο�νων��ισ Αλλθλεγγ�θσ (ΕΚΚΑ) γ�α τθν τιρθςθ των αντίςτο�χων 
Μθτρ�ων 

ΥΜ2.2.0.0-A10 Δ�ενζργε�α �ο�νων���ν ερευν�ν γ�α το ςχεδ�αςμό �α� τθν εφαρμογι 
προγραμμάτων πρόνο�ασ  

ΥΜ2.2.0.0-A11 Δ�ενζργε�α θμερίδων �ο�νων��ισ μζρ�μνασ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ  

ΥΜ2.2.0.0-A12 Υλοποίθςθ δράςεων ευα�ςκθτοποίθςθσ �α� ενίςχυςθσ τθσ �ο�νων��ισ 
αλλθλεγγ�θσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρερ�φερε�α�ι Επ�τροπι Ιςότθτασ των Φ�λων �α� 
άλλουσ φορείσ. 

 

Άξζξν 44 
�ηάξζξω�� - Δπηρεηξ��ηαθόο θνπόο - Αξκνδηό���εο  

�ηε�ζύλ�εωλ ��κό�ηαο Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο Πεξη�εξεηαθώλ Δλν�ή�ωλ 

1. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Δθμός�ασ Τγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ των Περ�φερε�α��ν 
Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΥΜ3) ζχουν τον εξισ επ�χε�ρθς�α�ό ς�οπό:  

Επ�χε�ρθς�α�όσ �οπόσ: Ρροάςπ�ςθ �α� βελτίωςθ τθσ Δθμός�ασ Υγείασ του πλθκυςμο�, 
�ακ�σ �α� εξαςφάλ�ςθ τθσ υγ�ε�νισ περ�βάλλοντοσ ςτθν Ρερ�φερε�α�ι Ενότθτα, 
Συμβουλευτ��ι �α� Ψυχο�ο�νων��ι υποςτιρ�ξθ ευαίςκθτων �α� μθ ατόμων �α�  �ο�νων���ν 
ομάδων, τιρθςθ νομοκεςίασ περί ναρ�ωτ���ν, φαρμα�είων �α� χοριγθςθ άδε�ασ άς�θςθσ 
επαγγελμάτων υγείασ. 

Ο� Δ�ευκ�νςε�σ αυτζσ οφείλουν να απευκ�νοντα� ςτθν αντίςτο�χθ οργαν��ι μονάδα τθσ 
ζδρασ τθσ Ρερ�φζρε�ασ, γ�α τθν �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ κεμάτων τθσ αρμοδ�ότθτάσ τουσ, με 
ς�οπό τθν ορ�ηόντ�α �α� ομο�ογενι εφαρμογι τθσ ςχετ��ισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο 
Ρερ�φζρε�ασ �α� τθν ορκι υλοποίθςθ των �ατευκ�νςεων των αρμόδ�ων Υπουργείων. 

2. Ο� Δ�ευκ�νςε�σ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ των Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων 
ςυγ�ροτο�ντα� από τ�σ εξισ οργαν��ζσ μονάδεσ: 

 

3. Ο� αρμοδ�ότθτεσ των Δ�ευκ�νςεων Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ των 
Ρερ�φερε�α��ν Ενοτιτων �ατανζμοντα� ςτ�σ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργαν��ζσ μονάδεσ ωσ 
εξισ: 

α. Στο Σμιμα Περ�βαλλοντ��ισ Τγ�ε�νισ �α� Τγε�ονομ��ο� Ελζγχου (ΚΩΔ. ΥΜ3.1) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 

ΤΜ3.1 Τμιμα Ρερ�βαλλοντ��ισ Υγ�ε�νισ �α� Υγε�ονομ��ο� Ελζγχου 

ΤΜ3.2 Τμιμα  Κο�νων��ισ Αλλθλεγγ�θσ �α� Ακλθτ�ςμο� 

ΤΜ3.3 Τμιμα Φαρμά�ων, Φαρμα�είων �α� Επαγγελμάτων Υγείασ 
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Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Ρροάςπ�ςθ �α� βελτίωςθ τθσ Δθμός�ασ Υγείασ του πλθκυςμο� τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, �ακ�σ �α� εξαςφάλ�ςθ τθσ υγ�ε�νισ του περ�βάλλοντοσ ςε 
επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, με τθ δ�ενζργε�α υγε�ονομ���ν ελζγχων, τθν εφαρμογι 
τθσ υγε�ονομ��ισ νομοκεςίασ, τθν ζ�δοςθ τοπ���ν υγε�ονομ���ν δ�ατάξεων, τθ λιψθ 
μζτρων ςε κζματα δθμός�ασ υγ�ε�νισ, τθν επ�βολι �υρ�ςεων γ�α παραβάςε�σ τθσ 
υγε�ονομ��ισ νομοκεςίασ �α� τθν ενθμζρωςθ �α� �ακοδιγθςθ του πλθκυςμο�. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ3.1.0.0-A1 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ επ�χε�ριςεων υγε�ονομ��ο� ενδ�αφζροντοσ 
(επ�χε�ριςεων τροφίμων �α� ποτ�ν, επ�χε�ριςεων παροχισ υπθρες��ν υγε�ονομ��ο� 
ενδ�αφζροντοσ) �α� �ακοδιγθςθ των υπευκ�νων, λιψθ δ�ορκωτ���ν ενεργε��ν, επ�βολι 
δ�ο��θτ���ν (προςτίμων) �α� πο�ν���ν �υρ�ςεων 

--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.1 Ζλεγχοσ τροφίμων �α� ποτ�ν  

--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.2 Εφαρμογι οδθγ��ν �α� προγραμμάτων του ΕΦΕΤ ενθμζρωςθ, αποςτολι 
ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων ελζγχου ςτον ΕΦΕΤ 

--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.3 Επ�δθμ�ολογ��ι επ�τιρθςθ �α� δ�ερε�νθςθ �ρουςμάτων γ�α πρόλθψθ 
τροφ�μογεν�ν �α� υδατογεν�ν επ�δθμ��ν 

ΥΜ3.1.0.0-A2 Ραροχι ς�μφωνθσ γν�μθσ γ�α χοριγθςθ άδε�ασ λε�τουργίασ εμφ�αλωτθρίων, 
εγ�αταςτάςεων παραγωγισ πάγου 

ΥΜ3.1.0.0-A3 Συμμετοχι ςε γνωμοδοτ��ι Επ�τροπι ελζγχου γ�α χοριγθςθ άδε�ασ 
λε�τουργίασ �ζντρων δ�ας�ζδαςθσ �α� λο�να - παρ� 

ΥΜ3.1.0.0-A4 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ �αταλλθλότθτασ ςε οχιματα μεταφοράσ τροφίμων �α� 
ποτ�ν  

ΥΜ3.1.0.0-A5 Χοριγθςθ άδε�ασ π�λθςθσ τροφίμων �α� ποτ�ν ςε περίπτερα 

ΥΜ3.1.0.0-A6 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ ςχολ���ν μονάδων - εγ�αταςτάςεων, �υλ��είων 
ςχολείων, πανθγ�ρεων, βρεφ���ν-πα�δ���ν ςτακμ�ν, πα�δ���ν �ατας�θν�ςεων, ΜΦΘ, 
ΚΘΦΘ, ΚΔΑΡ, ΣΥΔ, νοςο�ομείων, �ζντρων δ�αβίωςθσ προςφ�γων, τόπων δ�αμονισ ρομά, 
υπαίκρ�ου �α� πλανόδ�ου εμπορίου, υδροκεραπευτθρίων, ξενοδοχε�α��ν μονάδων �α� 
τουρ�ςτ���ν �αταλυμάτων, ακλθτ���ν εγ�αταςτάςεων, �ολυμβθτ���ν δεξαμεν�ν, α�τ�ν 
ομαδ��ισ �ολ�μβθςθσ, μεταφορ���ν μζςων �α� ςτακμ�ν αναμονισ (πρα�τορείων) �α� 
γεν��ά οπο�ουδιποτε χ�ρου από τθ λε�τουργία του οποίου μπορεί να κ�γεί θ προςταςία 
τθσ δθμός�ασ υγείασ  

ΥΜ3.1.0.0-A7 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ δθμός�ων �α� �δ�ωτ���ν χ�ρων, ςε περ�πτ�ςε�σ 
δθμ�ουργίασ ανκυγ�ε�ν�ν εςτ��ν που οφείλοντα� ςε �παρξθ ο��οςίτων �α� επ�βλαβ�ν 
η�ων, αποχετευτ���ν ςυςτθμάτων �α� χ�ρων απορρ�μμάτων, λόγω μθ τιρθςθσ των 
απα�το�μενων �ανόνων υγ�ε�νισ �α� �ακαρ�ότθτασ  

ΥΜ3.1.0.0-A8 Ζλεγχοσ εφαρμογισ του αντ��απν�ςτ��ο� νόμου �α� επ�βολι προςτίμων  

ΥΜ3.1.0.0-A9 Μζτρθςθ θχοαπομόνωςθσ �ατά τθ δ�αδ��αςία αδε�οδότθςθσ επ�χε�ριςεων 
υγε�ονομ��ο� ενδ�αφζροντοσ 

ΥΜ3.1.0.0-A10 Ζλεγχοσ θχορ�πανςθσ από χριςθ μους���ν οργάνων ςε επ�χε�ριςε�σ 
υγε�ονομ��ο� ενδ�αφζροντοσ, ε�ςιγθςθ ςτ�σ αδε�οδοτο�ςεσ αρχζσ γ�α επ�βολι πο�ν���ν ι 
�α� δ�ο��θτ���ν �υρ�ςεων  
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ΥΜ3.1.0.0-A11 Συνδρομι ςε υπθρεςίεσ γ�α μζτρθςθ κορ�βου, προ�αλο�μενου από πάςθσ 
φ�ςεωσ μθχανιματα ι �α� μζςα �υ�λοφορίασ 

ΥΜ3.1.0.0-A12 Γνωμοδότθςθ επί τθσ υγε�ονομ��ισ �αταλλθλότθτασ των προσ παραχ�ρθςθ 
ε�τάςεων γ�α αγροτ��ι ι �τθνοτροφ��ι χριςθ  

ΥΜ3.1.0.0-A13 Ζλεγχοσ πο�ότθτασ νερο� ανκρ�π�νθσ �ατανάλωςθσ, με τθ λιψθ δε�γμάτων 
νερο� �α� τθ δ�ενζργε�α χλωρ�οςυγ�ρίςεων, ζλεγχοσ ςυςτθμάτων �δρευςθσ, ςυγ�ζντρωςθ 
�α� αξ�ολόγθςθ των ςτο�χείων παρα�ολο�κθςθσ, παροχι οδθγ��ν ςτουσ υπε�κυνουσ 
υδροδότθςθσ γ�α λιψθ �ατάλλθλων προλθπτ���ν �α� επανορκωτ���ν μζτρων, �ακ�σ �α� 
ε�ςιγθςθ γ�α τθν επ�βολι �υρ�ςεων ςε περ�πτ�ςε�σ μθ ςυμμόρφωςθσ  

ΥΜ3.1.0.0-A14 Δ�εξαγωγι δε�γματολθψ��ν νερο� γ�α ανίχνευςθ λεγεωνζλλασ �α�, ςε 
περίπτωςθ κετ���ν δε�γμάτων, υπόδε�ξθ �αταςταλτ���ν μζτρων  

ΥΜ3.1.0.0-A15 Δ�εξαγωγι δε�γματολθψ��ν εμφ�αλωμζνων νερ�ν �α� λιψθ δ�ορκωτ���ν 
ενεργε��ν  

ΥΜ3.1.0.0-A16 Συλλογι, ςτατ�ςτ��ι επεξεργαςία �α� αξ�ολόγθςθ μ��ροβ�ολογ���ν �α� 
χθμ���ν παραμζτρων που αφορο�ν τθν πο�ότθτα του νερο� ανκρ�π�νθσ �ατανάλωςθσ �α� 
των εμφ�αλωμζνων νερ�ν �α� ενθμζρωςθ φορζων �α� πολ�τ�ν  

ΥΜ3.1.0.0-A17 Ραροχι απόψεων επί Μελετ�ν Ρερ�βαλλοντ���ν Επ�πτ�ςεων  

ΥΜ3.1.0.0-A18 Ζλεγχοσ πτθνο�τθνοτροφ���ν εγ�αταςτάςεων - Συμμετοχι ςτ�σ Επ�τροπζσ 
Σταυλ�ςμο� 

ΥΜ3.1.0.0-A19 Ορ�ςμόσ μελ�ν γ�α ςυγ�ρότθςθ Επ�τροπ�ν �α� ςυμμετοχι τουσ ςε 
Επ�τροπζσ, όπου υπάρχε� πρόβλεψθ ςυμμετοχισ υγε�ονομ��ο� υπαλλιλου (ΚΕΡΕ, ΡΣΕΑ, 
γυμναςτθρίων, μονάδων πα�δ��ισ προςταςίασ, Νε�ροταφείων, ενδ�α�τθμάτων η�ων, ΚΔΑΡ, 
ΚΘΦΘ, ΜΦΘ, �ατας�θν�ςεων �.λπ.) 

ΥΜ3.1.0.0-A20 Δ�ε�περαίωςθ δ�αδ��αςίασ χαρα�τθρ�ςμο� υδάτ�νου αποδζ�τθ 
επεξεργαςμζνων αςτ���ν λυμάτων ι �α� β�ομθχαν���ν αποβλιτων  

ΥΜ3.1.0.0-A21 Εποπτ��όσ ζλεγχοσ μζςω υγε�ονομ���ν αναγνωρίςεων των αποχετευτ���ν 
δ��τ�ων, μονάδων επεξεργαςίασ υγρ�ν αποβλιτων των Διμων, εργοςταςίων, 
επ�χε�ριςεων, λιψθ δε�γμάτων υγρ�ν αποβλιτων, αξ�ολόγθςθ αποτελεςμάτων �α� 
δ�ατ�πωςθ προτάςεων γ�α λιψθ μζτρων εξυγίανςθσ 

ΥΜ3.1.0.0-A22 Εποπτ��όσ ζλεγχοσ δ�αχείρ�ςθσ ςτερε�ν αποβλιτων υγε�ονομ���ν μονάδων 
Διμων, εργοςταςίων, επ�χε�ριςεων 

ΥΜ3.1.0.0-A23 Επ�δθμ�ολογ��ι επ�τιρθςθ �α� δ�ερε�νθςθ �ρουςμάτων γ�α πρόλθψθ 
επ�δθμ��ν  

ΥΜ3.1.0.0-A24 Δ�ερε�νθςθ δελτίων άμεςθσ διλωςθσ περ�ςτατ���ν με π�κανι ζ�κεςθ ςτον 
�ό τθσ λ�ςςασ, παραγγελία εμβολίων, προγραμματ�ςμόσ εμβολ�αςμο� περ�ςτατ���ν, 
ενθμζρωςθ του Κζντρου Ελζγχου �α� Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΡΝΟ) �α� τιρθςθ 
ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων  

ΥΜ3.1.0.0-A25 Ραροχι οδθγ��ν - μζτρων πρόλθψθσ ςε ταξ�δ��τεσ ςτα πλαίς�α εφαρμογισ 
τθσ ταξ�δ�ωτ��ισ �ατρ��ισ, παραγγελία εμβολίων, εμβολ�αςμοί ταξ�δ�ωτ�ν �α� χοριγθςθ 
β�βλ�αρίων δ�εκνο�σ τ�που τθσ Ραγ�όςμ�ασ Οργάνωςθσ Υγείασ �α� ενθμζρωςθ του 
Τμιματοσ Δθμός�ασ Υγ�ε�νισ τθσ ζδρασ 
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ΥΜ3.1.0.0-A26 Ζλεγχοσ εφαρμογισ προγράμματοσ �αταπολζμθςθσ �ουνουπ��ν, ς�νταξθ 
ε�κζςεων ελζγχου  

ΥΜ3.1.0.0-A27 Δ�αχείρ�ςθ λο�μωδ�ν νοςθμάτων, παραγγελίεσ δερμοαντ�δράςεων 

ΥΜ3.1.0.0-A28 Ζ�δοςθ π�ςτοπο�θτ���ν γ�α μεταφορά οςτ�ν, ςωρ�ν 

ΥΜ3.1.0.0-A29 Συγ�ρότθςθ γνωμοδοτ��ισ Επ�τροπισ γ�α ίδρυςθ οί�ων ανοχισ 

ΥΜ3.1.0.0-A30 Ραρα�ολο�κθςθ ε�δ�δομζνων επί αμο�βι προς�πων, χοριγθςθ άς�θςθσ 
επαγγζλματοσ, άδε�ασ εγ�ατάςταςθσ ο��ιματοσ ε�δ�δομζνων επί αμο�βι προς�πων 

ΥΜ3.1.0.0-A31 Γνωμοδότθςθ γ�α τθ χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ ςε χ�ρουσ 
λατρείασ ετερόδοξων �α� ετερόκρθς�ων κρθς�ευτ���ν �ο�νοτιτων 

ΥΜ3.1.0.0-A32 Γνωμοδοτιςε�σ γ�α τθ χοριγθςθ άδε�ασ λε�τουργίασ ςε πα�δότοπουσ  

ΥΜ3.1.0.0-A33 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ ςτα οπο�αδιποτε μεταχε�ρ�ςμζνα είδθ �ματ�ςμο�, 
υποδιςεωσ, �λ�νοςτρωμνισ, τα οποία προορίηοντα� γ�α εμπορία �α� ςτουσ χ�ρουσ 
αποκθ�ε�ςεωσ �α� δ�ακζςεωσ αυτ�ν 

ΥΜ3.1.0.0-A34 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ ςε �αταςτιματα π�λθςθσ �ατο��ίδ�ων η�ων (η�ων 
ςυντροφ�άσ), �δ�ωτ���ν �ατρείων, �λ�ν���ν �α� ενδ�α�τθμάτων η�ων  

ΥΜ3.1.0.0-A35 Υγε�ονομ��όσ ζλεγχοσ ςε επ�χε�ριςε�σ υγε�ονομ��ο� ενδ�αφζροντοσ που 
δραςτθρ�οπο�ο�ντα� ςε μόν�μα αγ�υροβολθμζνα πλοία, πλωτά ναυπθγιματα, 
μετας�ευαςμζνα μεταφορ��ά μζςα. 

β. Στο Σμιμα Κο�νων��ισ Αλλθλεγγ�θσ �α� Ακλθτ�ςμο� (ΚΩΔ. ΥΜ3.2) ανι�ουν �δίωσ ο� 
α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Κο�νων��ι ενςωμάτωςθ ευαίςκθτων �α� μθ ατόμων �α� �ο�νων���ν 
ομάδων, μζςω ςυμβουλευτ��ισ �α� ψυχο�ο�νων��ισ υποςτιρ�ξισ τουσ, εφαρμογισ 
προγραμμάτων �α� δράςεων �ο�νων��ο� ενδ�αφζροντοσ �α� εποπτείασ των δομ�ν 
�ο�νων��ισ πρόνο�ασ ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

ΥΜ3.2.0.0-A1 Δ�αχείρ�ςθ περ�πτ�ςεων ψυχ��ά αςκεν�ν, εγ�αταλελε�μμζνων βρεφ�ν, 
ανθλί�ων �α� θλ���ωμζνων, �α�οπο�θμζνων γυνα���ν, ΑμεΑ �α� ςυνεργαςία με μονάδεσ 
προςταςίασ τουσ  

ΥΜ3.2.0.0-A2 Εφαρμογι προγραμμάτων Ψυχ��ισ Υγείασ 

ΥΜ3.2.0.0-A3 Εφαρμογι προγραμμάτων �ο�νων��ισ επανζνταξθσ ευπακ�ν πλθκυςμ�α��ν 
ομάδων  

ΥΜ3.2.0.0-A4 Εφαρμογι προγραμμάτων αποϊδρυματοποίθςθσ χρονίωσ ψυχ��ά παςχόντων  

ΥΜ3.2.0.0-A5 Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ εξαρτιςεων από εξαρτθς�ογόνεσ ουςίεσ  

ΥΜ3.2.0.0-A6 Εφαρμογι προγραμμάτων γ�α τθν αντ�μετ�π�ςθ του αλ�οολ�ςμο�, 
�ατάχρθςθσ ους��ν, ψυχ��ζσ εξαρτιςε�σ �α� τον εκ�ςμό  

ΥΜ3.2.0.0-A7 Συμμετοχι ςε εποπτ��ά ςυμβο�λ�α επ�τροπείασ ανθλί�ων μετά από ορ�ςμό 
από το Ε�ρθνοδ��είο 

ΥΜ3.2.0.0-A8 Άς�θςθ δ��αςτ��ισ ςυμπαράςταςθσ μετά από ανάκεςθ τθσ ε�ςαγγελίασ 

ΥΜ3.2.0.0-A9 Δ�ενζργε�α Κο�νων���ν ερευν�ν  
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ΥΜ3.2.0.0-A10 Δ�αχείρ�ςθ υ�οκες��ν, ςε ςυνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ υπθρεςίεσ �α� 
δ�ενζργε�α �ο�νων���ν ερευν�ν  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.1 Αξ�ολόγθςθ �αταλλθλότθτασ κετ�ν γονζων ςε περ�πτ�ςε�σ �δ�ωτ���ν 
υ�οκες��ν - δ�α�ρατ���ν υ�οκες��ν  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.2 Αναηιτθςθ φυς��ισ ο��ογζνε�ασ 

--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.3 Ραρα�ολο�κθςθ προςαρμογισ κετ�ν πα�δ��ν 

ΥΜ3.2.0.0-A11 Αναηιτθςθ ρ�η�ν (φυς��ισ ο��ογζνε�ασ) από υ�οκετο�μενο πα�δί 

ΥΜ3.2.0.0-A12 Δ�αχείρ�ςθ κεμάτων αναδοχ�ν �α� δ�ενζργε�α �ο�νων���ν ερευν�ν 

--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.1 Καταλλθλότθτα υποψιφ�ασ ανάδοχθσ ο��ογζνε�ασ  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.2 Συνεργαςία με τθ φυς��ι ο��ογζνε�α  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.3 Ραρα�ολο�κθςθ προςαρμογισ αναδόχων πα�δ��ν 

ΥΜ3.2.0.0-A13 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Ν.Ρ.Ι.Δ. (�δρυμάτων, ςωματείων, 
οργαν�ςμ�ν) που ας�ο�ν �ο�νων��ι πρόνο�α: πα�δ���ν Εξοχ�ν-Κατας�θν�ςεων, Κζντρων 
Δθμ�ουργ��ισ Απαςχόλθςθσ Ρα�δ��ν (ΚΔΑΡ), Κζντρων Δθμ�ουργ��ισ Απαςχόλθςθσ πα�δ��ν 
με αναπθρία (ΚΔΑΡ-ΜΕΑ), Κζντρων Αποκεραπείασ �α� Απο�ατάςταςθσ (ΚΑΑ), Κζντρα 
Δ�θμζρευςθσ  Θμερις�ασ Φροντίδασ ατόμων με ε�δ��ζσ ανάγ�εσ (ΚΔΘΦ), Κζντρα 
Θμερις�ασ Φροντίδασ Θλ���ωμζνων (ΚΘΦΘ), Ιδ�ωτ���ν επ�χε�ριςεων περίκαλψθσ 
υπερθλί�ων, αυτοεξυπθρετο�μενων, ι μθ, �ερδος�οπ��ο� ι μθ χαρα�τιρα (ΜΦΘ), 
Ιδ�ωτ���ν επ�χε�ριςεων περίκαλψθσ από ��νθτ��ι αναπθρία αν�άτωσ παςχόντων ατόμων, 
�ακ�σ �α� Στεγ�ν Υποςτθρ�ηόμενθσ Δ�αβίωςθσ (ΣΥΔ), ατόμων με αναπθρία που 
χαρα�τθρίηοντα� από νοθτ��ι υςτζρθςθ (Ρ.ΝΟ.Υ.), ο� οποίεσ �δρ�οντα� από �δ��τεσ �α� 
Φορείσ Ιδ�ωτ��ο� Δ��αίου �α� γεν��ά των δομ�ν πα�δ��ισ προςταςίασ θ αδε�οδότθςθ των 
οποίων εμπίπτε� ςτθν αρμοδ�ότθτα των Ρερ�φερε��ν 

ΥΜ3.2.0.0-A14 Συνδρομι ςτθν εποπτεία �α� ςτον ζλεγχο των δομ�ν �ο�νων��ισ πρόνο�ασ 
που λε�τουργο�ν ςε επίπεδο Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ από Κο�νων��ό Σ�μβουλο, ςε 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Κο�νων���ν Υπθρες��ν τθσ Δ�ε�κυνςθσ Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ τθσ 
ζδρασ 

ΥΜ3.2.0.0-A15 Εγγραφι �α� π�ςτοποίθςθ φορζων ςτο Εκν��ό �α� Ρερ�φερε�α�ό Μθτρ�ο 
Φορζων Κο�νων��ισ Φροντίδασ Ιδ�ωτ��ο� Τομζα μθ Κερδος�οπ��ο� χαρα�τιρα  

ΥΜ3.2.0.0-A16 Εγγραφι φορζων ςτο Ε�δ��ό Μθτρ�ο Εκελοντ���ν Μθ Κυβερνθτ���ν 
Οργαν�ςμ�ν  

ΥΜ3.2.0.0-A17 Χοριγθςθ �α� ανά�λθςθ τθσ άδε�ασ άς�θςθσ επαγγζλματοσ Κο�νων��ο� 
Λε�τουργο� �α� τθσ άδε�ασ άς�θςθσ ελε�κερου επαγγζλματοσ του Κο�νων��ο� Λε�τουργο�, 
ς�μφωνα με τ�σ �είμενεσ δ�ατάξε�σ, �α� τιρθςθ ςχετ��ο� Μθτρ�ου με δ�αρ�ι ενθμζρωςθ 

ΥΜ3.2.0.0-A18 Συνεργαςία με φορείσ �α� παραπομπζσ ςε αυτο�σ ωσ προσ τθ δ�αχείρ�ςθ 
δ�αφορετ���ν περ�πτ�ςεων (Δ�εκνισ Κο�νων��ι Εργαςία, Υπουργεία, Γεν��ι Γραμματεία 
Ακλθτ�ςμο�, ΔΟΥ, Διμο�, Ρροξενεία, Νοςο�ομεία, Σχολεία, ΚΕΔΔΥ, Δ��αςτιρ�α, Κζντρα 
Φ�λοξενίασ ατόμων �α� ο��ογενε��ν, Φορείσ προγραμμάτων �ατά των εξαρτθς�ογόνων 
ους��ν, �ζντρα �α�οπο�θμζνων γυνα���ν, ςτιρ�ξθσ ανθλί�ων - ενθλί�ων, ΑμεΑ, 
Ρρογράμματα Βοικε�α ςτο Σπίτ� �.λπ.) 



197 
 

ΥΜ3.2.0.0-A19 Ε�παίδευςθ ςπουδαςτ�ν/φο�τθτ�ν �ο�νων��ισ εργαςίασ �ατά τθ δ�άρ�ε�α 
τθσ πρα�τ��ισ τουσ άς�θςθσ ςε αντ��είμενα του Τμιματοσ 

ΥΜ3.2.0.0-A20 Τιρθςθ αρχείου ορ�ςτ���ν παραχωρθτθρίων α��νιτων προςφ�γων �α� 
ζ�δοςθ ςχετ��ο� φωτοαντ�γράφου  

ΥΜ3.2.0.0-A21 Συμμετοχι ςε υλοποίθςθ προγραμμάτων γ�α ανα�ο�φ�ςθ ευπακ�ν ομάδων 
πλθκυςμο� (δ�ανομι οπωρο�θπευτ���ν, ςυμμετοχι ςε Επ�τροπι παραλαβισ παράδοςθσ 
επ�ςτροφισ των προϊόντων προσ τουσ εταίρουσ τθσ Κο�νων��ισ Σ�μπραξθσ με το 
Ρρόγραμμα ΤΕΒΑ, �.ά.)  

ΥΜ3.2.0.0-A22 Χοριγθςθ δ�ατροφ��ο� επ�δόματοσ νεφροπακ�ν �α� τιρθςθ αρχείου 
επ�δοματο�χων α�μο�ακα�ρόμενων �α� μεταμοςχευμζνων 

--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.1 Ζ�δοςθ απόφαςθσ αναγν�ρ�ςθσ νζων νεφροπακ�ν-μεταμοςχευμζνων 

--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.2 Ζ�δοςθ απόφαςθσ δ�α�οπισ αποβ�ωςάντων νεφροπακ�ν  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.3 Ζ�δοςθ απόφαςθσ χοριγθςθσ υπολοίπου δ�ατροφ��ο� επ�δόματοσ ςτουσ 
�λθρονόμουσ των αποβ�ωςάντων νεφροπακ�ν 

--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.4 Δ�ο��θτ��ζσ ενζργε�εσ γ�α μετοί�θςθ νεφροπακι ςε άλλθ Ρερ�φερε�α�ι 
Ενότθτα  

--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.5 Δθμ�ουργία �α� ενθμζρωςθ τθσ �αρτζλασ του δ��α�ο�χου ςτο ς�ςτθμα 
ΟΡΣΝΑ  

ΥΜ3.2.0.0-A23 Υλοποίθςθ των προγραμμάτων ςυμμετοχισ θλ���ωμζνων ατόμων �α� ΑμεΑ 
ςε �ατας�θν�ςε�σ, λουτροκεραπείεσ - πθλοκεραπείεσ 

ΥΜ3.2.0.0-A24 Χοριγθςθ �αρτ�ν μετα�ίνθςθσ ΑμεΑ 

ΥΜ3.2.0.0-A25 Δ�ενζργε�α ςυμβουλευτ��ισ, ψυχολογ��ισ �α� �ο�νων��ισ υποςτιρ�ξθσ των 
ευπακ�ν ομάδων του πλθκυςμο� 

ΥΜ3.2.0.0-A26 Εφαρμογι προγραμμάτων προςταςίασ τθσ μθτζρασ �α� των πα�δ��ν 
προςχολ��ισ θλ��ίασ 

ΥΜ3.2.0.0-A27 Άς�θςθ Ψυχολογ��ισ Ζρευνασ �α� Αξ�ολόγθςθσ τθσ δυναμ��ισ τθσ 
ο��ογζνε�ασ, τθσ προςωπ��ότθτασ �α� ςυμπερ�φοράσ του ανκρ�που, ς�μφωνα με τ�σ 
�ακ�ερωμζνεσ αρχζσ �α� μεκόδουσ τθσ Επ�ςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ, γ�α τθν αξ�οποίθςθ �α� 
βελτίωςι τουσ, �ακ�σ �α� εφαρμογι Ρρογραμμάτων Κλ�ν��ισ Ψυχολογ��ισ Ραρζμβαςθσ, 
ςτο πλαίς�ο των ψυχολογ���ν κεραπε��ν  

ΥΜ3.2.0.0-A28 Άς�θςθ αρμοδ�οτιτων εφαρμοςμζνθσ �ο�νων��ισ εργαςίασ, επί του 
ςυνόλου τθσ, περί υ�οκεςίασ, επ�τροπείασ �α� αναδοχισ ανθλί�ου, δ��αςτ��ισ 
ςυμπαράςταςθσ, δ��αςτ��ισ επ�μζλε�ασ ξζνων υποκζςεων  

ΥΜ3.2.0.0-A29 Χοριγθςθ άδε�ασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ �α� εποπτεία Βρεφονθπ�α��ν 
Στακμ�ν Ολο�λθρωμζνθσ Φροντίδασ (ΒΣΟΦ) από Δθμοτ��ζσ Επ�χε�ριςε�σ, Δ�αδθμοτ��ζσ 
Επ�χε�ριςε�σ, Εν�ςε�σ Δθμοτ���ν Επ�χε�ριςεων �α� φορείσ �δ�ωτ��ο� δ��αίου μθ 
�ερδος�οπ��ο� χαρα�τιρα.  

Τομζασ Ακλθτ�ςμο� 

ΥΜ3.2.0.0-A30 Δ�οργάνωςθ �α� υποςτιρ�ξθ αμ�γ�σ ακλθτ���ν δράςεων ςε περ�φερε�α�ό, 
εκν��ό �α� δ�εκνζσ επίπεδο 
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ΥΜ3.2.0.0-A31 Υλοποίθςθ ακλθτ���ν προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με ακλθτ��ο�σ 
ςυλλόγουσ, διμουσ �α� άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδ�ωτ��ο� Δ��αίου 

ΥΜ3.2.0.0-A32 Χοριγθςθ αδείασ ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ �δ�ωτ���ν γυμναςτθρίων �α� 
�δ�ωτ���ν ςχολ�ν ε�μάκθςθσ ακλθμάτων �α� εποπτεία τουσ, ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία 

ΥΜ3.2.0.0-A33 Εποπτεία �α� ζλεγχοσ των ακλθτ���ν ςωματείων, ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία  

ΥΜ3.2.0.0-A34 Άς�θςθ εποπτείασ επί των εκν���ν ακλθτ���ν �ζντρων ςτα όρ�α τθσ 
Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ 

ΥΜ3.2.0.0-A35 Χοριγθςθ άδε�ασ δ�εξαγωγισ ακλθτ���ν ςυναντιςεων 

ΥΜ3.2.0.0-A36 Χοριγθςθ άδε�ασ λε�τουργίασ των περ�φερε�α��ν ακλθτ���ν 
εγ�αταςτάςεων, εντόσ των δ�ο��θτ���ν ορίων τθσ Ρερ�φερε�α�ισ Ενότθτασ, των παρα�άτω 
�ατθγορ��ν, �ςτερα από κετ��ι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδ�ασ Επ�τροπισ Ελζγχου 
Καταλλθλότθτασ:  

Ομάδα Γ1: Υπαίκρ�εσ εγ�αταςτάςε�σ από 500 ζωσ 5.000 κεατζσ, όπου δ�εξάγοντα� δ�εκνείσ 
αγ�νεσ ι αγ�νεσ επαγγελματ���ν �ατθγορ��ν 

Ομάδα Γ2: Υπαίκρ�εσ εγ�αταςτάςε�σ με 5.000 κεατζσ �α� πάνω, ανεξάρτθτα από τθν 
�ατθγορία των αγ�νων 

Ομάδα Ε2: Κλε�ςτζσ εγ�αταςτάςε�σ με πάνω από 1.000 κεατζσ, όπου δ�εξάγοντα� αγ�νεσ 
εκν���ν �ατθγορ��ν 

Ομάδα ΣΤ: Κλε�ςτζσ εγ�αταςτάςε�σ με πάνω από 1.000 κεατζσ, όπου δ�εξάγοντα� δ�εκνείσ 
αγ�νεσ ι αγ�νεσ επαγγελματ���ν �ατθγορ��ν 

ΥΜ3.2.0.0-A37 Ζ�δοςθ απόφαςθσ ς�ςταςθσ Επ�τροπ�ν Ελζγχου Καταλλθλότθτασ 
Ακλθτ���ν εγ�αταςτάςεων, ςε �άκε Δθμοτ��ι Ενότθτα τθσ αντίςτο�χθσ Ρερ�φερε�α�ισ 
Ενότθτασ, με τοπ��ι αρμοδ�ότθτα ςτα όρ�ά τθσ. 

γ. Στο Σμιμα Φαρμά�ων, Φαρμα�είων �α� Επαγγελμάτων Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ3.3) ανι�ουν 
�δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ του 
ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Δ�αςφάλ�ςθ παροχισ πο�οτ���ν υπθρες��ν υγείασ από �δ��τεσ, 
τιρθςθσ του ρυκμ�ςτ��ο�/νομ��ο� πλα�ςίου ςτο οποίο δραςτθρ�οπο�ο�ντα� επαγγελματίεσ 
�α� επ�χε�ριςε�σ υγείασ �α� ς�ννομθ δ�αχείρ�ςθ των ναρ�ωτ���ν ους��ν από �ατρο�σ, 
φαρμα�οπο�ο�σ �α� δθμός�εσ δομζσ παροχισ υπθρες��ν υγείασ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Τομζασ Φαρμά�ων �α� Φαρμα�είων 

ΥΜ3.3.0.0-A1 �ε�ρθςθ μπλο� χοριγθςθσ ναρ�ωτ���ν �α� λο�π�ν φαρμά�ων των 
φαρμα�είων, νοςθλευτ���ν �δρυμάτων �α� �δ�ωτ�ν γ�ατρ�ν, φαρμα�οπο��ν 

ΥΜ3.3.0.0-A2 Ραρα�ολο�κθςθ �ίνθςθσ ναρ�ωτ���ν �α� λο�π�ν φαρμά�ων των φαρμα�είων 
�α� των νοςθλευτ���ν �δρυμάτων, τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν δεδομζνων, δ�αβίβαςθ εγγράφων 
�α� παροχι ενθμζρωςθσ ςτο αρμόδ�ο Υπουργείο  
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--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.1 Δ�αβίβαςθ ςτο Υπουργείο Υγείασ τθσ ετις�ασ �ατάςταςθσ ναρ�ωτ���ν 
�δ�ωτ���ν φαρμα�είων 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.2 Δ�αβίβαςθ τρ�μθν�αίων �αταςτάςεων ναρ�ωτ���ν των Νοςο�ομείων προσ 
το Υπουργείο Υγείασ  

--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.3 Δ�αβίβαςθ προσ το Υπουργείο Υγείασ αίτθςθσ φαρμα�οπο�ο� γ�α ζ�δοςθ 
απόφαςθσ πάγ�ασ εντολισ π�λθςθσ ναρ�ωτ���ν φαρμά�ων 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.4 Δ�αβίβαςθ προσ το Υπουργείο Υγείασ αίτθςθσ του φαρμα�είου Γεν��ο� 
Νοςο�ομείου γ�α επ�ςτροφι λθγμζνων ναρ�ωτ���ν φαρμά�ων ςτθν Ε�δ��ι Δ�αχείρ�ςθ 
Ναρ�ωτ���ν Φαρμά�ων Βορείου Ελλάδοσ 

ΥΜ3.3.0.0-A3 Ζγ�ρ�ςθ αγοράσ ναρ�ωτ���ν Νοςο�ομείου, ΡΕΔΥ από Υπουργείο Υγείασ 

ΥΜ3.3.0.0-A4 Ζ�δοςθ απόφαςθσ χοριγθςθσ ναρ�ωτ���ν φαρμά�ων ςε �αρ��νοπακείσ 

ΥΜ3.3.0.0-A5 Χοριγθςθ αδε��ν ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ φαρμα�είων �α� 
φαρμα�αποκθ��ν, ζλεγχοσ αυτ�ν �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ ςωςτισ λε�τουργίασ τουσ 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.1 Χοριγθςθ νζων αδε��ν λε�τουργίασ ι ανά�λθςθ υφ�ςτάμενων  

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.2 Χοριγθςθ αδε��ν ςυςτζγαςθσ, αποςυςτζγαςθσ �α� ςυνζχ�ςθσ λε�τουργίασ 
φαρμα�είων 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.3 Τιρθςθ μθτρ�ου φαρμα�είων �α� φαρμα�αποκθ��ν �α� παρα�ολο�κθςθ 
�εν�ν κζςεων φαρμα�είων 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.4 Ορ�ςμόσ υπευκ�νων φαρμα�οπο��ν 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.5 �ε�ρθςθ β�βλίων φαρμα�οπο��ν 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.6 Ζ�δοςθ άδε�ασ απουςίασ φαρμα�οπο�ο� 

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.7 Τιρθςθ ςτατ�ςτ���ν ςτο�χείων �α� αποςτολι τουσ ςτο αρμόδ�ο Υπουργείο 

ΥΜ3.3.0.0-A6 Ραρα�ολο�κθςθ τθσ πρα�τ��ισ άς�θςθσ των ςπουδαςτ�ν τθσ 
Φαρμα�ευτ��ισ Σχολισ �ακ�σ �α� των μακθτευόμενων Βοθκ�ν Φαρμα�είων �α� τιρθςθ 
των ςχετ���ν μθτρ�ων 

Τομζασ Υπθρες��ν �α� Επαγγελμάτων Υγείασ 

ΥΜ3.3.0.0-A7 Χοριγθςθ �α� ανά�λθςθ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελμάτων υγείασ (Ιατρ�ν, 
Οδοντ�άτρων, Ε�δ��ότθτασ Ιατρ�ν, Ε�δ��ότθτασ Οδοντ�άτρων, Φαρμα�οπο��ν, Ψυχολόγων, 
Α�τ�νοφυς���ν, Νοςθλευτ�ν, Οπτ���ν, Φυς�οκεραπευτ�ν, Α�ςκθτ���ν, Δ�α�τολόγων 
Δ�ατροφολόγων, Α�τ�νολόγων-αδ�ολόγων, Οδοντοτεχν�τ�ν, Μα��ν, Λογοκεραπευτ�ν, 
Εποπτ�ν Δθμός�ασ Υγείασ, Λογοκεραπευτ�ν, Επ�ς�επτ�ν Υγείασ, Βοθκ�ν Νοςθλευτ�ν, 
Βοθκ�ν Φαρμα�είου, Βοθκ�ν Οδοντ�ατρείου, Τεχνολόγων Ιατρ���ν Εργαςτθρίων, 
Δ�αςωςτ�ν Ρλθρ�ματοσ Αςκενοφόρου, Φυς��ο� Νοςο�ομείου - Α�τ�νοφυς��ο� Ιατρ��ισ, 
Φυς��ο� Νοςο�ομείου ε�τόσ τθσ περ�οχισ �οντ�ηους�ν α�τ�νοβολ��ν, �.λπ.) 

ΥΜ3.3.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβα��ςεων υφ�ςτάμενθσ επαγγελματ��ισ �ατάςταςθσ 
επαγγελματ��ν υγείασ, γ�α εγ�ατάςταςι τουσ ςτο εξωτερ��ό 

ΥΜ3.3.0.0-A9 Τιρθςθ ςε�ράσ προτερα�ότθτασ των α�τιςεων �ατρ�ν γ�α �ατρ��ζσ ε�δ��ότθτεσ 
ςτα Νοςθλευτ��ά Ιδρ�ματα τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

ΥΜ3.3.0.0-A10 Ζλεγχοσ γνθς�ότθτασ αδε��ν άς�θςθσ επαγγελμάτων υγείασ, ζπε�τα από 
α�τιματα φορζων 
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ΥΜ3.3.0.0-A11 Εποπτεία �ατρ���ν, οδοντ�ατρ���ν, φαρμα�ευτ���ν ςυλλόγων 

ΥΜ3.3.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβα��ςεων ςε �ατρο�σ ςχετ��ζσ με τ�σ �ρατιςε�σ ταμείων ςε 
δ�άςτθμα απαςχόλθςισ τουσ ςε Αγροτ��ά Ιατρεία �.λπ. 

ΥΜ3.3.0.0-A13 Χοριγθςθ Β�βλ�αρίων Υγείασ Ρα�δ�ο� �α� �αρτ�ν Α�μόλυςθσ νεογν�ν  

ΥΜ3.3.0.0-A14 Συλλογι ςτο�χείων �α� ςτατ�ςτ���ν γ�α τ�σ γεννιςε�σ ςτθν Ρερ�φερε�α�ι 
Ενότθτα  

ΥΜ3.3.0.0-A15 Δ�αχείρ�ςθ θλε�τρον��ο� ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ γ�α τθν εςωτερ��ι 
αγορά (ΙΜΙ) 

ΥΜ3.3.0.0-A16 Χοριγθςθ αδε��ν ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ �δ�ωτ���ν �λ�ν���ν, μονάδων 
θμερις�ασ νοςθλείασ, μονάδων χρόν�ασ α�μο�άκαρςθσ ε�τόσ Νοςο�ομείων �α� �δ�ωτ���ν 
�λ�ν���ν, εργαςτθρίων �α� πάςθσ φ�ςεωσ χ�ρων άς�θςθσ �δ�ωτ��ο� επαγγζλματοσ υγείασ 
�α� πρόνο�ασ �α� ςε δευτεροβάκμ�ο επίπεδο τθ χοριγθςθ αδε��ν �ατρείων �α� 
οδοντ�ατρείων 

ΥΜ3.3.0.0-A17 Χοριγθςθ αδε��ν ίδρυςθσ �α� λε�τουργίασ Μονάδων Ψυχ��ισ Υγείασ  

ΥΜ3.3.0.0-A18 Χοριγθςθ αδε��ν ς�οπ�μότθτασ φορζων Ρρωτοβάκμ�ασ Φροντίδασ Υγείασ 
(ΡΦΥ) 

ΥΜ3.3.0.0-A19 Επ�βολι �υρ�ςεων ςε φορείσ ΡΦΥ 

ΥΜ3.3.0.0-A20 Επ�βολι �υρ�ςεων ςε �ατρο�σ �α� οδοντ�άτρουσ ς�μφωνα με τθν �είμενθ 
νομοκεςία 

ΥΜ3.3.0.0-A21 Επ�βολι �υρ�ςεων ςε �ατρο�σ �α� οδοντ�άτρουσ ο� οποίο� αναγράφουν 
ναρ�ωτ��ά ςε απλζσ ςυνταγζσ �α� όχ� ςτ�σ ε�δ��ζσ γ�α το ς�οπό αυτό, �ακ�σ �α� ςτουσ 
φαρμα�οπο�ο�σ που πωλο�ν ναρ�ωτ��ά με απλζσ �α� όχ� με ε�δ��ζσ ςυνταγζσ. 

 

Άξζξν 45 
Γξα�εία Γεληθώλ �ηε�ζύλ�εωλ 

Συςτινοντα� τα παρα�άτω Γραφεία που υπάγοντα� απευκείασ ςτθν ο��εία Γεν��ι 
Δ�ε�κυνςθ:  

ΟΑ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Οργάνωςθσ �α� Ανάπτυξθσ 

ΔΟ.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Δ�οί�θςθσ �α� Ο��ονομ���ν 

ΡΥ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Ρερ�βάλλοντοσ �α� Υποδομ�ν 

ΕΜ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Επ�χε�ρθματ��ότθτασ �α� Μεταφορ�ν 

ΑΚ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Αγροτ��ισ Ο��ονομίασ �α� Κτθν�ατρ��ισ 

ΥΜ0.0.0 Γραφείο Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ Δθμός�ασ Υγείασ �α� Κο�νων��ισ Μζρ�μνασ 

Στα Γραφεία των Γεν���ν Δ�ευκ�νςεων ανι�ουν �δίωσ ο� α�όλουκεσ αρμοδ�ότθτεσ, 
προ�ε�μζνου να επ�τευχκεί ο εξισ λε�τουργ��όσ τουσ ς�οπόσ: 

Λε�τουργ��όσ �οπόσ: Υποςτιρ�ξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ ςτθν άς�θςθ 
των �ακθ�όντων του, �δίωσ ςτο ζργο ςυντον�ςμο� �α� εποπτείασ των υπθρες�α��ν 
μονάδων τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, ςτθν παρα�ολο�κθςθ των επ�χε�ρθς�α��ν ςτόχων, ςτθ 
ς�νταξθ ςχετ���ν ενθμερωτ���ν ςθμε�ωμάτων, ςτθ ς�νταξθ �ατευκυντιρ�ων οδθγ��ν 
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προσ τ�σ υπο�είμενεσ οργαν��ζσ μονάδεσ, ςτθν οργάνωςθ τθσ επ��ο�νωνίασ με τ�σ υπθρεςίεσ 
�α� το �ο�νό, �ακ�σ �α� ςτθν εν γζνε� παροχι γραμματε�α�ισ υποςτιρ�ξθσ γ�α τθν ε�ρυκμθ 
λε�τουργία τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 

Ο0.0.1.0-A1 Οργάνωςθ, ταξ�νόμθςθ �α� τιρθςθ του πρωτο�όλλου, �ακ�σ �α� του φυς��ο� 
�α� θλε�τρον��ο� αρχείου τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ 

Ο0.0.1.0-A2 Δ�ε�περαίωςθ �α� δ�α�ίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ του Γραφείου Ρροϊςταμζνου 
τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, ψθφ�οποίθςθ �α� αρχε�οκζτθςθ 

Ο0.0.1.0-A3 Δ�αχείρ�ςθ ςυναντιςεων �α� επ��ο�νων��ν του Ρροϊςταμζνου τθσ Γεν��ισ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

 

Άξζξν 46 
Οξη�όλ�ηεο αξκνδηό���εο νξγαληθώλ κνλάδωλ 

Πλεσ ο� οργαν��ζσ μονάδεσ, ςε επίπεδο Δ�ε�κυνςθσ, Υποδ�ε�κυνςθσ, Τμιματοσ, Αυτοτελο�σ 
Γραφείου ζχουν τ�σ παρα�άτω ορ�ηόντ�εσ αρμοδ�ότθτεσ: 

Ο0.0.0.0-A1 Ραρα�ολο�κθςθ του κεςμ��ο� πλα�ςίου (νόμο�, δ�ατάγματα, �ανον�ςμοί, 
οδθγίεσ, αποφάςε�σ, �.ά.) �α� ενθμζρωςθ του θλε�τρον��ο� �αταλόγου Δ�αδ��ας��ν γ�α 
κζματα ςχετ��ά με τ�σ δράςε�σ τθσ οργαν��ισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ �α� τθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ  

Ο0.0.0.0-A2 Ραρα�ολο�κθςθ των εξελίξεων τθσ επ�ςτιμθσ �α� τθσ τεχνολογίασ ςε τοπ��ό, 
εκν��ό �α� δ�εκνζσ επίπεδο γ�α κζματα ςχετ��ά με τ�σ δράςε�σ τθσ οργαν��ισ μονάδασ 

Ο0.0.0.0-A3 Συνεργαςία με τ�σ Δ�ευκ�νςε�σ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� �α� Εφαρμογισ 
Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων -�α� �δ�αίτερα με τα αρμόδ�α Ραρατθρθτιρ�α-, γ�α το 
ςχεδ�αςμό �α� τθν εφαρμογι αναπτυξ�α��ν προγραμμάτων �α� δράςεων 

Ο0.0.0.0-A4 Ραροχι ςτο�χείων ςτα αρμόδ�α Ραρατθρθτιρ�α τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� 
Σχεδ�αςμο�, γ�α τθ ςυνεχι �αταγραφι τθσ υφ�ςτάμενθσ �ατάςταςθσ του ο��είου τομζα 
ανάπτυξθσ   

Ο0.0.0.0-A5 Συμμετοχι ςτθ δ�αμόρφωςθ του ςτρατθγ��ο� ςχεδ�αςμο� τθσ περ�φζρε�ασ με 
παροχι ςτο�χείων �α� επ�ςιμανςθ �ρίς�μων ηθτθμάτων του ο��είου τομζα ανάπτυξθσ ςτο 
Τμιμα Αναπτυξ�α�ο� Σχεδ�αςμο� �α� Αξ�ολόγθςθσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� 
Σχεδ�αςμο�  

Ο0.0.0.0-A6 Συμμετοχι ςτθ δ�αμόρφωςθ του επ�χε�ρθς�α�ο� ςχεδ�αςμο� τθσ περ�φζρε�ασ 
με υποβολι προτάςεων αναπτυξ�α��ν δράςεων, ςε ςυνεργαςία με τουσ ο��είουσ Γεν��ο�σ 
Δ�ευκυντζσ �α� τουσ αρμόδ�ουσ Αντ�περ�φερε�άρχεσ 

Ο0.0.0.0-A7 Υλοποίθςθ αναπτυξ�α��ν δράςεων που είνα� ενταγμζνα ςτον Επ�χε�ρθς�α�ό 
Σχεδ�αςμό τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� �αταχ�ρ�ςθ δεδομζνων - ενθμζρωςθ του Ολο�λθρωμζνου 
Ρλθροφορ�α�ο� Συςτιματοσ Ραρα�ολο�κθςθσ �α� Δ�αχείρ�ςθσ Ρροτάςεων �α� Ζργων 
(ΟΡΣ) τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

--Ο0.0.0.0-Δ7.1 Αναηιτθςθ τρόπου χρθματοδότθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ 
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων  
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--Ο0.0.0.0-Δ7.2 Σ�νταξθ Τεχν���ν Δελτίων (τεχν��ι περ�γραφι, χρον��όσ �α� ο��ονομ��όσ 
προγραμματ�ςμόσ, παραδοτζα, δεί�τεσ, �.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Εφαρμογισ 
Ρρογραμμάτων �α� Δράςεων, �α� υποβολι προτάςεων, ς�μφωνα με τ�σ απα�τιςε�σ του 
ε�άςτοτε χρθματοδοτ��ο� εργαλείου 

--Ο0.0.0.0-Δ7.3 Ρροετο�μαςία �α� υποβολι περ�οδ���ν αναφορ�ν προόδου  

--Ο0.0.0.0-Δ7.4 Ο��ονομ��ι δ�αχείρ�ςθ (ε�ταμίευςθ �α� π�ςτοποίθςθ δαπαν�ν) 

--Ο0.0.0.0-Δ7.5 Δ�αχείρ�ςθ ςυμβάςεων/προγραμματ���ν γ�α τθν υλοποίθςθ μζρουσ του 
ςυμβατ��ο� αντ��ε�μζνου τθσ δράςθσ, εφόςον απα�τείτα�, ςε ςυνεργαςία με το ο��είο 
Τμιμα Ρρομθκε��ν  

--Ο0.0.0.0-Δ7.6 Υλοποίθςθ μζρουσ τθσ δράςθσ από εργαηόμενουσ τθσ μονάδασ �α� 
παραλαβι παραδοτζων ςυμβάςεων/προγραμματ���ν 

--Ο0.0.0.0-Δ7.7 Ενθμζρωςθ του ΟΡΣ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Ο0.0.0.0-A8 Συμμετοχι ςτελεχ�ν ςε Επ�τροπζσ, Συμβο�λ�α �α� Ομάδεσ Εργαςίασ 

Ο0.0.0.0-A9 Συνδ�οργάνωςθ - ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρ�α, προγράμματα �ατάρτ�ςθσ 
�α� ενθμερωτ��ζσ ςυναντιςε�σ ςχετ��ά με τ�σ δράςε�σ τθσ οργαν��ισ μονάδασ �α� 
ενθμζρωςθ, �ατά περίπτωςθ, του Τμιματοσ Ρλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ �α� τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ 

Ο0.0.0.0-A10 Ρροετο�μαςία κεμάτων ενθμζρωςθσ αρμόδ�ων Υπουργείων γ�α κζματα 
ςχετ��ά με τ�σ δράςε�σ τθσ οργαν��ισ μονάδασ 

Ο0.0.0.0-A11 Ρροετο�μαςία ε�ςθγιςεων προσ το Ρερ�φερε�α�ό Συμβο�λ�ο �α� τα υπόλο�πα 
Συλλογ��ά όργανα γ�α κζματα των δράςεων τθσ οργαν��ισ μονάδασ 

Ο0.0.0.0-A12 Συνεργαςία με τ�σ άλλεσ οργαν��ζσ μονάδεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� άλλουσ 
φορείσ (Υπουργεία, Ρερ�φζρε�εσ, Διμουσ, �.ά.), προσ �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ ηθτθμάτων τθσ 
οργαν��ισ μονάδασ �α� τθσ Ρερ�φζρε�ασ 

Ο0.0.0.0-A13 Σ�νταξθ περ�οδ���ν �α� ετις�ων ε�κζςεων πορείασ των δράςεων - Ε�κζςεων 
Ρεπραγμζνων �α� Ρρογραμματ�ςμο� Δράςεων τθσ οργαν��ισ μονάδασ  

Ο0.0.0.0-A14 Συμμετοχι ςτθ δ�αμόρφωςθ �α� υλοποίθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ τθσ οργαν��ισ 
μονάδασ  

Ο0.0.0.0-A15 Στατ�ςτ��ι επεξεργαςία ςτο�χείων των δράςεων τθσ οργαν��ισ μονάδασ 

Ο0.0.0.0-A16 Ενθμζρωςθ των Αποκετθρίων δεδομζνων �α� �ςτοχ�ρων με ανο�χτά 
δεδομζνα �α� άλλο πλθροφορ�α�ό υλ��ό, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� 
Θλε�τρον��ισ Δ�α�υβζρνθςθσ 

Ο0.0.0.0-A17 Συμμετοχι ςτθν παροχι ςτο�χείων πλθροφόρθςθσ �α� δθμος�οποίθςθσ ςτο 
Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� γ�α τ�σ 
δράςε�σ τθσ οργαν��ισ μονάδασ 

Ο0.0.0.0-A18 Συνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ 
Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο� γ�α τθν �ατάρτ�ςθ �α� ε�τζλεςθ των προγραμμάτων προβολισ του 
ζργου �α� των υπθρες��ν που παρζχε� θ Ρερ�φζρε�α 

Ο0.0.0.0-A19 Ραροχι πλθροφορ��ν ςτουσ πολίτεσ �α� τουσ φορείσ γ�α τ�σ δράςε�σ τθσ 
οργαν��ισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ αρμόδ�εσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ 
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Ο0.0.0.0-A20 Δ�ενζργε�α δ�αβουλε�ςεων, με ι χωρίσ τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
θλε�τρον��ισ δ�αβο�λευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Δ�αφάνε�ασ �α� Θλε�τρον��ισ 
Δ�α�υβζρνθςθσ �α� το Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ �α� Επ��ο�νωνίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Στρατθγ��ο� 
Σχεδ�αςμο�  

Ο0.0.0.0-A21 Συμμετοχι ςτθν εφαρμογι τθσ πολ�τ��ισ ςχεδίαςθσ ε�τά�των αναγ��ν (ΡΣΕΑ) 
�α� μζρ�μνα προετο�μαςίασ γ�α τθν από�τθςθ ετο�μότθτασ - αντ�μετ�π�ςθ �αταςτάςεων 
ε�τά�των αναγ��ν, υπό το ςυντον�ςμό του Αυτοτελο�σ Τμιματοσ ΡΑΜ-ΡΣΕΑ 

Ο0.0.0.0-A22 Εφαρμογι του εκν��ο� ςχεδ�αςμο� Ρολ�τ��ισ Ρροςταςίασ, ςτο βακμό που τα 
ο��εία προγράμματα, μζτρα �α� δράςε�σ απα�το�ν τθ ςυμμετοχι τθσ οργαν��ισ μονάδασ �α� 
μζρ�μνα προετο�μαςίασ γ�α τθν από�τθςθ ετο�μότθτασ - αντ�μετ�π�ςθ των �αταςτροφ�ν 
�α� απο�ατάςταςθ των ηθμ��ν, υπό το ςυντον�ςμό τθσ Αυτοτελο�σ Δ�ε�κυνςθσ Ρολ�τ��ισ 
Ρροςταςίασ. 

 

Άξζξν 47 
Αξκνδηό���εο Πξνϊ��ακέλωλ Γεληθήο �ηεύζ�λ��ο 

Ο� προϊςτάμενο� Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ ζχουν τθν ευκ�νθ γ�α το ςυντον�ςμό όλων των 
επ�μζρουσ οργαν���ν μονάδων που υπάγοντα� ςτθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ �α� μερ�μνο�ν γ�α τθ 
δ�αρ�ι τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ εφαρμογισ εν�αίασ πολ�τ��ισ γ�α τα κζματα του τομζα τουσ 
ςε όλθ τθν ζ�ταςθ τθσ Ρερ�φζρε�ασ. Είνα� υπε�κυνο� γ�α τθν επίτευξθ των ςτρατθγ���ν 
ςτόχων τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, τθν παρα�ολο�κθςθ �α� εξαςφάλ�ςθ τθσ ε�ρυκμθσ 
λε�τουργίασ όλων των υπθρες��ν που υπάγοντα� ςε αυτι �α� τθν �ο�νι αντ�μετ�π�ςθ των 
προβλθμάτων �α� των υποκζςεων αρμοδ�ότθτάσ τουσ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Ο1.1.0.0-A1 Ευκυγράμμ�ςθ των ςτρατθγ���ν ςτόχων τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ με τθν 
αποςτολι �α� τουσ ςτόχουσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� επ�μερ�ςμόσ τουσ ςτ�σ υπο�είμενεσ  
οργαν��ζσ μονάδεσ. 

Ο1.1.0.0-A2 Συντον�ςμόσ �α� ανάκεςθ εργας��ν ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργαν���ν 
μονάδων που υπάγοντα� ςτθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ γ�α τθν επίτευξθ των επ�χε�ρθς�α��ν τουσ 
ςτόχων. 

Ο1.1.0.0-A3 Συνεργαςία με εκν��ο�σ, περ�φερε�α�ο�σ �α� τοπ��ο�σ κεςμο�σ �α� φορείσ 
(�ακ’ �λθν αρμόδ�α Υπουργεία, Απο�εντρωμζνεσ Δ�ο��ιςε�σ, Νομ��ο�σ Συμβο�λουσ/Νομ��ι 
Υπθρεςία, Δ��αςτ��ζσ �α� Ελεγ�τ��ζσ Αρχζσ, �.ά.) γ�α τθν �αλ�τερθ �α� εν�αία αντ�μετ�π�ςθ 
των προβλθμάτων �α� των υποκζςεων αρμοδ�ότθτασ των Υπθρες��ν τθσ Γεν��ισ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.1.0.0-A4 Δ�αςφάλ�ςθ ορ�ηόντ�ασ ςυνεργαςίασ μεταξ� των Δ�ευκ�νςεων τθσ Γεν��ισ 
Δ�ε�κυνςθσ �α� λο�π�ν φορζων τθσ Δθμός�ασ Δ�οί�θςθσ. 

Ο1.1.0.0-A5 Ανάλθψθ πρωτοβουλ��ν γ�α τθ δ�αχείρ�ςθ �ρίςεων �α� προβλθμάτων που 
προ��πτουν. 

Ο1.1.0.0-A6 Ενθμζρωςθ του Ρερ�φερε�άρχθ γ�α τα μείηονα ηθτιματα που προ��πτουν �α� 
παροχι εμπερ�ςτατωμζνων ε�ςθγιςεων ςτθν πολ�τ��ι θγεςία, μετά από ανάλυςθ 
δεδομζνων �α� αξ�ολόγθςθ ��νδ�νων, �ακ�σ �α� δ�αμόρφωςθ εναλλα�τ���ν επ�λογ�ν, 
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βάςε� τθσ ανάλυςθσ του εςωτερ��ο� �α� εξωτερ��ο� περ�βάλλοντοσ λε�τουργίασ τθσ Γεν��ισ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.1.0.0-A7 Συνεργαςία με τουσ αρμόδ�ουσ Αντ�περ�φερε�άρχεσ ςτο ςχεδ�αςμό �α� τθν 
υλοποίθςθ τθσ πολ�τ��ισ που κα α�ολουκθκεί - Συμμετοχι ςτθ δ�αδ��αςία πρό�ρ�ςθσ 
προτάςεων ζργων-μελετ�ν-επενδ�ςεων που δ�αςφαλίηουν προςτ�κζμενθ αξία γ�α τθν 
περ�οχι �α� ευκυγραμμίηοντα� με τ�σ ςτρατθγ��ζσ �α� επ�χε�ρθς�α�ζσ προτερα�ότθτεσ τθσ 
περ�φζρε�ασ. 

Ο1.1.0.0-A8 Συντον�ςμόσ των Υπθρες��ν του τομζα τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, ωσ φορζων 
προτάςεων, γ�α τον εντοπ�ςμό, τθν �αταγραφι �α� τθν προ�κθςθ προτε�νόμενων δράςεων, 
ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� Σχεδ�αςμο�. 

Ο1.1.0.0-A9 Ραρα�ολο�κθςθ των εξελίξεων τθσ Δθμός�ασ Δ�οί�θςθσ �α� τθσ Τοπ��ισ 
Αυτοδ�οί�θςθσ. 

Ο1.1.0.0-A10 Μζρ�μνα γ�α τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματ��ότθτασ τθσ δράςθσ των 
οργαν���ν μονάδων που υπάγοντα� ςτθ Γεν��ι Δ�ε�κυνςθ �α� τθν �αλ�τερθ εξυπθρζτθςθ 
των πολ�τ�ν �α� των φορζων, με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτ��ο� �α� επ�χε�ρθς�α�ο� 
αναςχεδ�αςμο� ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.1.0.0-A11 Ζγ�ρ�ςθ των Ρερ�γραμμάτων �ζςεων Εργαςίασ των υπο�είμενων οργαν���ν 
μονάδων. 

Ο1.1.0.0-A12 Ε�ςιγθςθ τθσ ετις�ασ ςτοχοκεςίασ �α� παρα�ολο�κθςι τθσ βάςε� των 
κεςπ�ςμζνων δε��τ�ν απόδοςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.1.0.0-A13 Αξ�ολόγθςθ του προςωπ��ο�, ς�μφωνα με το �ςχ�ον κεςμ��ό πλαίς�ο. 

Ο1.1.0.0-A14 Συγ�ζντρωςθ των ε�κζςεων πορείασ των δράςεων - Ε�κζςεων Ρεπραγμζνων 
�α� του Ρρογραμματ�ςμο� Δράςεων των Δ�ευκ�νςεων τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ �α� 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Στοχοκεςίασ �α� Απολογ�ςμο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ γ�α τθν ομο�όμορφθ �ατάρτ�ςθ του Απολογ�ςμο� �α� Ρρογραμματ�ςμο� 
Δράςεων τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.1.0.0-A15 Ε�προς�πθςθ τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ, όπου απα�τείτα�. 

Ο1.1.0.0-A16 Κάκε ε�δ��ότερο �ακι�ον που απορρζε� από αρμοδ�ότθτεσ που 
περ�γράφοντα� ςτ�σ ο��είεσ οργαν��ζσ δ�ατάξε�σ, ςτθν �είμενθ νομοκεςία �α� ςτο ε�δ��ό 
περίγραμμα τθσ κζςθσ. 

 

Άξζξν 48 
Αξκνδηό���εο Πξνϊ��ακέλωλ �ηεύζ�λ��ο 

Ο� προϊςτάμενο� Δ�ε�κυνςθσ ζχουν τθν ευκ�νθ γ�α τθν επίτευξθ των επ�χε�ρθς�α��ν 
ςτόχων �α� τθν ε�ρυκμθ �α� αποτελεςματ��ι λε�τουργία τθσ Δ�ε�κυνςθσ, το ςυντον�ςμό �α� 
τθν εποπτεία των εργας��ν όλων των επ�μζρουσ οργαν���ν μονάδων που υπάγοντα� ςε 
αυτι. 

Ο� παρα�άτω αρμοδ�ότθτεσ �ςχ�ουν �ατϋ αντ�ςτο�χία �α� γ�α τουσ Ρροϊςταμζνουσ 
Υποδ�ε�κυνςθσ. 

Αρμοδ�ότθτεσ 
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Ο1.0.0.0-A1 Ευκυγράμμ�ςθ των επ�χε�ρθς�α��ν ςτόχων τθσ Δ�ε�κυνςθσ με τουσ 
ςτρατθγ��ο�σ ςτόχουσ τθσ Γεν��ισ Δ�ε�κυνςθσ ςτθν οποία υπάγετα� �α� επ�μερ�ςμόσ τουσ 
ςτ�σ υπο�είμενεσ  οργαν��ζσ μονάδεσ. 

Ο1.0.0.0-A2 Ραροχι οδθγ��ν �α� �ατευκ�νςεων ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των υπο�είμενων 
οργαν���ν μονάδων, βάςε� των επ�χε�ρθς�α��ν ςτόχων. 

Ο1.0.0.0-A3 Ραρότρυνςθ του προςωπ��ο� γ�α τθν επίτευξθ των επ�χε�ρθς�α��ν ςτόχων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.0.0.0-A4 Κατανομι τθσ εργαςίασ ςτ�σ οργαν��ζσ μονάδεσ τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.0.0.0-A5 Δ�αςφάλ�ςθ ορ�ηόντ�ασ ςυνεργαςίασ μεταξ� των οργαν���ν μονάδων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ �α� λο�π�ν φορζων τθσ Δθμός�ασ Δ�οί�θςθσ. 

Ο1.0.0.0-A6 Συνεργαςία με αντίςτο�χεσ υπθρεςίεσ ςε εκν��ό �α� δ�εκνζσ επίπεδο. 

Ο1.0.0.0-A7 Εντοπ�ςμόσ, �αταγραφι �α� προ�κθςθ προτε�νόμενων δράςεων τθσ 
Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τον ο��είο Γεν��ό Δ�ευκυντι �α� τθ Δ�ε�κυνςθ Στρατθγ��ο� 
Σχεδ�αςμο�. 

Ο1.0.0.0-A8 Κακορ�ςμόσ των ετις�ων προγραμμάτων δράςθσ �α� επανεξζταςι τουσ, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων. 

Ο1.0.0.0-A9 Ρρογραμματ�ςμόσ �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ των δράςεων. 

Ο1.0.0.0-A10 Οργάνωςθ τθσ ε�ρυκμθσ λε�τουργίασ, ςυντον�ςμόσ �α� εποπτεία των 
δράςεων. 

Ο1.0.0.0-A11 Δ�αχείρ�ςθ, ανάπτυξθ �α� αξ�οποίθςθ του προςωπ��ο� τθσ Δ�ε�κυνςθσ, �ςτε 
να επ�τυγχάνοντα� ο� προγραμματ�ςμζνο� ςτόχο�. 

Ο1.0.0.0-A12 Ραρα�ολο�κθςθ βζλτ�ςτων πρα�τ���ν �α� ε�ςιγθςθ προτάςεων 
οργανωτ���ν, λε�τουργ���ν �α� επ�χε�ρθς�α��ν βελτ��ςεων ςτθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.0.0.0-A13 Συντον�ςμόσ γ�α τθν ανακε�ρθςθ των δ�αδ��ας��ν, ςε ςυνεργαςία με τθ 
Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.0.0.0-A14 Δ�αμόρφωςθ τθσ ετις�ασ ςτοχοκεςίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, προςδ�ορ�ςμόσ των 
δε��τ�ν μζτρθςθσ �α� παρα�ολο�κθςι τθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.0.0.0-A15 Αξ�ολόγθςθ του προςωπ��ο�, ς�μφωνα με το �ςχ�ον κεςμ��ό πλαίς�ο. 

Ο1.0.0.0-A16 Σ�νταξθ περ�οδ���ν �α� ετις�ων ε�κζςεων πορείασ των δράςεων - Ε�κζςεων 
Ρεπραγμζνων �α� του Ρρογραμματ�ςμο� Δράςεων τθσ Δ�ε�κυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τ�σ 
υπο�είμενεσ οργαν��ζσ μονάδεσ. 

Ο1.0.0.0-A17 Ρροςδ�ορ�ςμόσ �α� αξ�ολόγθςθ των απα�το�μενων ςτατ�ςτ���ν αναφορ�ν γ�α 
τθ δ�ο��θτ��ι πλθροφόρθςθ εςωτερ��ά �α� παρουςίαςθ του ζργου τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.0.0.0-A18 Συντον�ςμόσ δ�ατμθματ���ν ομάδων εργαςίασ τθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο1.0.0.0-A19 Ρρογραμματ�ςμόσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Δ�ε�κυνςθσ ςε όργανα, ςυνζδρ�α ι 
ςεμ�νάρ�α που αφορο�ν το αντ��είμενό τθσ �α� ενθμζρωςθ τθσ Δ�ε�κυνςθσ Ρο�ότθτασ �α� 
Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο1.0.0.0-A20 Ε�προς�πθςθ τθσ Δ�ε�κυνςθσ, όπου απα�τείτα�.   
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Ο1.0.0.0-A21 Κάκε ε�δ��ότερο �ακι�ον που απορρζε� από αρμοδ�ότθτεσ που 
περ�γράφοντα� ςτ�σ ο��είεσ οργαν��ζσ δ�ατάξε�σ, ςτθν �είμενθ νομοκεςία �α� ςτο ε�δ��ό 
περίγραμμα τθσ κζςθσ. 

 

Άξζξν 49 
Αξκνδηό���εο Πξνϊ��ακέλωλ Σκ�κά�ωλ 

Ο� προϊςτάμενο� Τμθμάτων ζχουν τθν ευκ�νθ γ�α τθν επίτευξθ των λε�τουργ���ν ςτόχων 
�α� τθν ε�ρυκμθ �α� αποδοτ��ι λε�τουργία τθσ μονάδασ τουσ, τον προγραμματ�ςμό, 
ςυντον�ςμό �α� τθν εποπτεία των εργας��ν τθσ, γ�α τθν ζγ�α�ρθ �α� ζγ�υρθ δ�ε�περαίωςι 
τουσ.  

Αρμοδ�ότθτεσ 

Ο0.1.0.0-A1 Λε�τουργ��ι δ�ας�νδεςθ των ας�ο�μενων αρμοδ�οτιτων με τουσ 
επ�χε�ρθς�α�ο�σ ςτόχουσ τθσ υπερ�είμενθσ Δ�ε�κυνςθσ. 

Ο0.1.0.0-A2 Συγ�ζντρωςθ, επεξεργαςία, ς�νκεςθ �α� παρουςίαςθ των απαραίτθτων 
δεδομζνων γ�α τθν υποςτιρ�ξθ τθσ δ�αδ��αςίασ λιψθσ αποφάςεων. 

Ο0.1.0.0-A3 Ραρότρυνςθ του προςωπ��ο� γ�α τθν υλοποίθςθ των δράςεων �α� τθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ οργαν��ισ μονάδασ. 

Ο0.1.0.0-A4 Ορκολογ��ι �ατανομι του αντ��ε�μζνου �α� των ε�ςερχομζνων ςτο προςωπ��ό. 

Ο0.1.0.0-A5 Ενθμζρωςθ του προςωπ��ο� �α� μζρ�μνα γ�α τθν τιρθςθ του ςχετ��ο� 
νομοκετ��ο� πλα�ςίου. 

Ο0.1.0.0-A6 Δ�αςφάλ�ςθ ςυνεργαςίασ με τ�σ οργαν��ζσ μονάδεσ τθσ Ρερ�φζρε�ασ �α� 
λο�πο�σ φορείσ τθσ Δθμός�ασ Δ�οί�θςθσ. 

Ο0.1.0.0-A7 Εντοπ�ςμόσ οργανωτ���ν �α� λε�τουργ���ν ηθτθμάτων που απα�το�ν βελτίωςθ, 
ανίχνευςθ επ�μορφωτ���ν αναγ��ν του προςωπ��ο� �α� ςχετ��ι ε�ςιγθςθ ςτον 
Ρροϊςτάμενο τθσ υπερ�είμενθσ Δ�ε�κυνςθσ γ�α τθν περα�τζρω ε�ςιγθςθ ςτθ Δ�ε�κυνςθ 
Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο0.1.0.0-A8 Ρροςδ�ορ�ςμόσ των ετις�ων ςτόχων τθσ οργαν��ισ μονάδασ �α� των 
αντίςτο�χων δε��τ�ν μζτρθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπαλλιλουσ τθσ μονάδασ �α� τθ 
Δ�ε�κυνςθ Ρο�ότθτασ �α� Αποδοτ��ότθτασ. 

Ο0.1.0.0-A9 Εφαρμογι �α� παρα�ολο�κθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ ςε ατομ��ό επίπεδο �α� 
ε�ςιγθςθ μζτρων γ�α τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτ��ότθτασ των υπαλλιλων. 

Ο0.1.0.0-A10 Αξ�ολόγθςθ του προςωπ��ο�, ς�μφωνα με το �ςχ�ον κεςμ��ό πλαίς�ο. 

Ο0.1.0.0-A11 Κάκε ε�δ��ότερο �ακι�ον που απορρζε� από αρμοδ�ότθτεσ που 
περ�γράφοντα� ςτ�σ ο��είεσ οργαν��ζσ δ�ατάξε�σ, ςτθν �είμενθ νομοκεςία �α� ςτο ε�δ��ό 
περίγραμμα τθσ κζςθσ. 

 


