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ΕΛΘΓΘΣΛΚΘ ΕΚΚΕΘ ΑΝΑΔΛΟΡΓΑΝΩΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΤΣΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ  

Σο νζο οργανωτικό μοντζλο απαντά ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ τθσ Περιφζρειασ ςτισ ςθμερινζσ 

ςυγκυρίεσ και, κυρίωσ, ςτισ προκλιςεισ που ζχει να αντιμετωπίςει ςτο άμεςο μζλλον. Θ νζα 

οργάνωςθ των δομϊν υποςτθρίηει και προωκεί τον αναπτυξιακό και εξωςτρεφι ρόλο τθσ 

Περιφζρειασ, ϊςτε μζςα από τθ ςυνζνωςθ δυνάμεων και απόψεων να επιτευχκεί το μζγιςτο 

δυνατό αναπτυξιακό αποτζλεςμα, ειδικά ςτθν κρίςιμθ περίοδο αναδιάταξθσ του παραγωγικοφ 

μοντζλου τθσ περιοχισ. ιμερα, περιςςότερο παρά ποτζ, είναι αδιριτθ ανάγκθ να αφουγκραςτεί 

και να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν τθσ και να κακοδθγιςει τθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα και όλουσ τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Δυτικι Μακεδονία προσ μία 

ςυντονιςμζνθ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ για τθν επίτευξθ πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων μζςω 

αξιοποίθςθσ των κατάλλθλων διακζςιμων χρθματοδοτικϊν εργαλείων.  

Σαυτόχρονα, θ νζα δομι επιδιϊκει να ςυντονίςει και να αξιοποιιςει όλο το δυναμικό που διακζτει 

θ Περιφζρεια, με τθ διοικθτικι τθσ διάςταςθ. Οι ολοζνα μειοφμενοι πόροι κα πρζπει να 

αναςυνταχκοφν και να λειτουργιςουν ωσ γρανάηια μιασ καλοκουρδιςμζνθσ μθχανισ και όχι 

μεμονωμζνα και αποςπαςματικά. Θ ενίςχυςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ και επιχειρθςιακισ 

ικανότθτασ των οργανικϊν μονάδων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ υποςτθρίηεται δομικά, ϊςτε 

να γίνει κοινι πεποίκθςθ από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ότι όλοι μαηί και κακζνασ ξεχωριςτά 

ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ των ενιαίων ςτόχων του φορζα για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ και, κατ’ επζκταςθ τθσ Χϊρασ.  

 

ΒΑΛΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΛ ΚΑΣΕΤΚΤΝΕΛ ΑΝΑΔΛΟΡΓΑΝΩΘ 

Ο νζοσ Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΟΕΤ) καλείται να αντιμετωπίςει δυςλειτουργίεσ που 

προζκυψαν ζπειτα από μία δεκαετία λειτουργίασ με βάςθ τθν πρότυπθ αναδιοργάνωςθ κατά 

«Καλλικράτθ». Οι αλλαγζσ που επιλκαν ζκτοτε είναι μεγάλεσ και αφοροφν τόςο το εξωτερικό 

περιβάλλον και τισ αυξανόμενεσ προκλιςεισ που ζχει να αντιμετωπίςει μία ςφγχρονθ Περιφζρεια, 

όςο και τισ ςυνκικεσ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, που επιδεινϊκθκαν ιδιαίτερα λόγω των 

ςυνεχϊσ μειοφμενων πόρων ςε ςυνδυαςμό με τισ ολοζνα αυξανόμενεσ αρμοδιότθτεσ που 

ανατίκενται από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Οι αλλαγζσ διαπερνοφν ακόμθ 

και τα βαςικά νομοκετιματα που διζπουν τθ λειτουργία τθσ Αυτοδιοίκθςθσ (αλλεπάλλθλεσ 

νομοκετικζσ ςυμπλθρϊςεισ, τροποποιιςεισ ι καταργιςεισ διατάξεων του ν. 3852/2010 (Αϋ 87) - 

«Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», ιδίωσ με τουσ ν. 4071/2012-ΦΕΚ85Α, 4483/2017-ΦΕΚ107Α, 4555/2018-

ΦΕΚ133Α *Πρόγραμμα «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+, 4604/2019-ΦΕΚ50Α, 4623/2019-ΦΕΚ134Α, 4674/2020-

ΦΕΚ53A) και εκτείνονται πζραν αυτϊν, ςε πλικοσ ειδικϊν διατάξεων, προϊόντων νομοκετικισ 

πρωτοβουλίασ των αντίςτοιχων Τπουργείων. 

Θ πρόταςθ αναδιοργάνωςθσ των δομϊν τθσ Περιφζρειασ λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ εξελίξεισ που 

ζχουν ιδθ ςθμειωκεί ι αναμζνεται να ςθμειωκοφν ςτο χϊρο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τισ 

διαμορφοφμενεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ ιδιαίτερα ςε τοπικό επίπεδο. Σαυτόχρονα 

ακολουκεί, εμπλουτίηει και εκςυγχρονίηει τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ αναδιάρκρωςθσ του 

αυτοδιοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ που επιχειρικθκε με το ν. 3852/2010, κακϊσ βαςικι 

ςτόχευςθ παραμζνει θ αποτελεςματικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ 

και θ ουςιαςτικι οργανωτικι και επιχειρθςιακι ενίςχυςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  
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Βαςικζσ Αρχζσ Αναδιοργάνωςθσ  

Βαςικζσ Αρχζσ Αναδιοργάνωςθσ  

 Θ Περιφζρεια ωσ ενιαία αναπτυξιακι ενότθτα – Ενιαίοσ και ςυμπλθρωματικόσ 

προγραμματιςμόσ Ζργων και Δράςεων, τόςο ςε επίπεδο Περιφερειακϊν Ενοτιτων όςο και ςτθ 

βάςθ πολυεπίπεδων ςυνεργαςιϊν (διαβακμιδικϊν, διαπεριφερειακϊν, διακρατικϊν)  

 Πολυετισ Οδικόσ Χάρτθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ Περιφζρειασ -- Χάραξθ μακροπρόκεςμθσ 

περιφερειακισ Αναπτυξιακισ τρατθγικισ και προϊκθςθ των διαδικαςιϊν Δθμοκρατικοφ 

Προγραμματιςμοφ και των ςυνεργειϊν διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ 

 Ενιαία πολιτικι για κάκε τομζα αρμοδιοτιτων – Κεντρικι παρακολοφκθςθ ςτρατθγικϊν τομζων 

ανάπτυξθσ και ςυντονιςμόσ παρεμβάςεων 

 Αποκεντρωμζνθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ – υντονιςμζνοσ Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ / 

Αποκζντρωςθ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων 

 Αναδιάρκρωςθ βάςει των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ Περιφζρειασ -- Δθμιουργία δομϊν 

που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ  

Κφριοι Άξονεσ τθσ αναδιοργάνωςθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ, 

θ αξιοποίθςθ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου και θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν διαςυνδζςεων. Επάνω ςε 

αυτοφσ χτίςτθκαν οι βαςικζσ κατευκφνςεισ αναςχεδιαςμοφ του μοντζλου λειτουργίασ: 

Βαςικζσ Κατευκφνςεισ Αναςχεδιαςμοφ  

 Δθμιουργία ςυνεκτικϊν και ευζλικτων δομϊν με τα αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα, για τθν 

ενιαία άςκθςθ ομοειδϊν λειτουργιϊν και τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ νζων αρμοδιοτιτων. 

 Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ ρόλου των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, με χωρικι αποκζντρωςθ 

των εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων και αποςαφινιςθ του επιτελικοφ/υποςτθρικτικοφ ρόλου των 

κεντρικϊν υπθρεςιϊν (ζδρασ).  

 αφισ καταγραφι, οριοκζτθςθ και επικαιροποίθςθ των αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν. 
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 Ανάπτυξθ οριηόντιων μθχανιςμϊν ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςίασ και ςυμπλθρωματικότθτασ 

μεταξφ των υπθρεςιϊν: Περιγραφι οριηόντιων αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων και κζςεων 

ευκφνθσ ανά ιεραρχικό επίπεδο, ςυγκζντρωςθ αναπτυξιακοφ χαρακτιρα λειτουργιϊν ςε μία 

Γενικι Διεφκυνςθ, περιγραφι των αρμοδιοτιτων με βάςθ τισ εςωτερικζσ αλλθλεπιδράςεισ 

μεταξφ των υπθρεςιϊν. 

 Αναγνϊριςθ του καίριου ρόλου τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και των δυνατοτιτων του 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ. 

 Αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ Στρατθγικισ Διοίκθςθσ, τθσ Διοίκθςθσ Απόδοςθσ και τθσ Διοίκθςθσ 

Ολικισ Ποιότθτασ, ςτθ ςυντονιςμζνθ και αποτελεςματικι λειτουργία των Τπθρεςιϊν, προσ τθν 

επίτευξθ των κοινϊν και αλλθλοςυνδεόμενων ςτόχων που κζτει θ περιφερειακι αρχι για τθν 

εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ ςτθν τοπικι κοινωνία.  

 Ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ ςτελζχωςθσ - Καταγραφι αναγκϊν και ςφςταςθ νζων οργανικϊν 

κζςεων εξειδικευμζνων ςτελεχϊν - Διαςφνδεςθ αναγκϊν με Περιγράμματα Θζςεων Εργαςίασ - 

Ομαδοποίθςθ κλάδων προςωπικοφ  

 Αποςαφινιςθ του ςυνεργατικοφ ρόλου αιρετισ και διοικθτικισ θγεςίασ ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι των αναπτυξιακϊν δράςεων.  

Θ αποτφπωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υπθρεςιακοφ μθχανιςμοφ και των επιπζδων διοικθτικισ 

ιεραρχίασ με τθν αιρετι διοίκθςθ  ςτισ οριηόντιεσ αρμοδιότθτεσ των οργανικϊν μονάδων και των 

κζςεων ευκφνθσ ανά ιεραρχικό επίπεδο, αναδεικνφει τθν ανάγκθ αξιοποίθςθσ και ςυγκεραςμοφ του 

επιτελικοφ και ςυντονιςτικοφ ρόλου των Γενικϊν Διευκυντϊν ωσ προσ τον υπθρεςιακό μθχανιςμό 

και του ςτρατθγικοφ και αναπτυξιακοφ ρόλου τθσ αιρετισ θγεςίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ 

μζγιςτθσ δυνατισ ςυνζργειασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων και τθσ διοικθτικισ ςυνζχειασ 

(αναπτυξιακόσ ρόλοσ Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν για το ςφνολο των τομζων ανάπτυξθσ με τοπικι 

εξειδίκευςθ / αναπτυξιακόσ ρόλοσ Κεματικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν για τουσ επιμζρουσ τομείσ 

ανάπτυξθσ για το ςφνολο τθσ περιφζρειασ).   

Βαςικά Στάδια Λιψθσ Απόφαςθσ 
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ΒΑΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

Με βάςθ τισ ανωτζρω αρχζσ και κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ, προτείνεται ο 

επαναςχεδιαςμόσ του δομικοφ ςχιματοσ, με τισ βαςικζσ αλλαγζσ που αποτυπϊνονται παρακάτω.  

 Αναδιαμόρφωςθ Γενικϊν Διευκφνςεων 

Για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ του ρόλου τθσ Περιφζρειασ, τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και 

τθν επίτευξθ των αναπτυξιακϊν τθσ τόχων, προβλζπονται ςτο νζο οργανωτικό μοντζλο μθχανιςμοί 

υπθρεςιακοφ ςυντονιςμοφ και απρόςκοπτθσ ροισ τθσ πλθροφορίασ, τόςο κάκετα όςο και 

οριηόντια. Εκτόσ από το βαςικό μθχανιςμό τθσ κάκετθσ ιεραρχικισ δόμθςθσ των υπθρεςιϊν, 

κρίκθκε αναγκαία θ ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ οριηόντιασ πλθροφόρθςθσ, επικοινωνίασ, 

ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ, μεταξφ των οργανωτικϊν μονάδων.  

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, το οργανωτικό ςχιμα διαρκρϊνεται κάκετα ςε ζξι (6) 

αναδιαμορφωμζνεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ, θ κάκε μία εκ των οποίων αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα Λειτουργιϊν: 

 

1. Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ: Θ νζα Γενικι Διεφκυνςθ ζχει ςτρατθγικό και 

επιτελικό ρόλο, όπωσ αναλφεται παρακάτω, και ενςωματϊνει νζεσ, καινοτόμεσ δομζσ 

οριηόντιου-υποςτθρικτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ μετεξελίςςονται και αποκτοφν διευρυμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ (Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ του 

Πολίτθ, Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ). 
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2. Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν: Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνιςτά μετεξζλιξθ τθσ 

υφιςτάμενθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, χωρίσ τον τομζα τθσ Διαφάνειασ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει ζναν διευρυμζνο ρόλο, όπωσ παρατίκεται 

παρακάτω. υγκεντρϊνει υποςτθρικτικζσ/οριηόντιεσ λειτουργίεσ που ςυνίςτανται ςτθ διοικθτικι 

υποςτιριξθ όλων των Τπθρεςιϊν και οργάνων διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ ςε κζματα 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και ςτθ χρθςτι 

διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων του φορζα, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο και τισ 

δθμοςιονομικζσ δεςμεφςεισ. 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Υποδομϊν: Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνιςτά μετεξζλιξθ τθσ 

υφιςτάμενθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και 

Τποδομϊν, χωρίσ τον τομζα του Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, ο οποίοσ αναπτφςςεται και 

αλλθλοςυνδζεται με οριηόντιου χαρακτιρα ςυναφείσ λειτουργίεσ. Ζχει εκτελεςτικό χαρακτιρα 

και ενςωματϊνει τισ κάκετεσ λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ 

χεδιαςμοφ, των Διευκφνςεων Σεχνικϊν Ζργων (ζδρασ και ΠΕ) και τθσ νζασ Διεφκυνςθσ Ελζγχου 

Δόμθςθσ – Περιφερειακό Παρατθρθτιριο, οι οποίεσ εντάςςονται ςτον τομζα Περιβάλλοντοσ και 

Ποιότθτασ Ηωισ.  

4. Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν: Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνιςτά 

μετεξζλιξθ των δφο Γενικϊν Διευκφνςεων Ανάπτυξθσ και Μεταφορϊν-Επικοινωνιϊν. Ζχει 

εκτελεςτικό χαρακτιρα και ενςωματϊνει τισ κάκετεσ λειτουργίεσ των Διευκφνςεων Ανάπτυξθσ 

(ζδρασ και ΠΕ) και των Διευκφνςεων Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των ΠΕ, οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθ διενζργεια ελζγχων και τθ χοριγθςθ αδειϊν ςε πολίτεσ, επαγγελματίεσ-

τεχνικοφσ και επιχειριςεισ. 

Ο μεγάλοσ γραφειοκρατικόσ φόρτοσ των Διευκφνςεων Μεταφορϊν αναμζνεται να μετριαςτεί 

ςτο επόμενο διάςτθμα, με βάςθ το πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ Διαδικαςιϊν (ΕΠΑΔ) του 

Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, το οποίο προχωρά ςε μια ςειρά απλουςτεφςεων και 

ψθφιοποιιςεων. ε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Μεταφορϊν, μετά τθν ψθφιακι προςωρινι 

άδεια οδιγθςθσ που είναι διακζςιμθ μζςω του gov.gr, προχωρά θ ψθφιοποίθςθ των 

διαδικαςιϊν τθσ ανανζωςθσ και τθσ αρχικισ χοριγθςθσ των αδειϊν οδιγθςθσ.  

5. Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ: Θ Γενικι Διεφκυνςθ διατθρείται ωσ 

προσ τθ βαςικι τθσ δομι, μετεξελίςςεται ωςτόςο, ενςωματϊνοντασ νζεσ αρμοδιότθτεσ και 

δομζσ που ςθματοδοτοφν τθν ζμφαςθ ςτον πρωτογενι τομζα και ςτθν ανάπτυξθ 

ανταγωνιςτικοφ Αγροτικοφ Χϊρου ςτθ Δυτικι Μακεδονία. Ζχει εκτελεςτικό και ταυτόχρονα 

αναπτυξιακό χαρακτιρα, ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σομεακοφ 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ). Πζρα από τθ διενζργεια ελζγχων ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, για τθν αςφάλεια των τροφίμων και τθν προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου, 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ των ηϊων και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 

υγείασ, ενςωματϊνει λειτουργίεσ ςτουσ τομείσ ενίςχυςθσ τθσ ποιότθτασ των αγροτικϊν 

προϊόντων τθσ Περιφζρειασ, διαςφάλιςθσ αειφόρων πρακτικϊν γεωργίασ και αλιείασ, 

ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ 

του αγροτικοφ πλθκυςμοφ.  

6. Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ: Θ Γενικι Διεφκυνςθ διατθρεί τθ 

βαςικι τθσ δομι, με διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τισ επιμζρουσ οργανικζσ τθσ μονάδεσ και τισ 

αντίςτοιχεσ αςκοφμενεσ αρμοδιότθτεσ. Αςκεί κάκετεσ λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθν 
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Κοινωνικι Πολιτικι, τθν προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ςυνοχι, οι οποίεσ αποκτοφν 

ιδιαίτερα βαρυςιμαντο ρόλο ςτο πλαίςιο των ςθμερινϊν προκλιςεων και προβλζψεων του 

διεκνοφσ, εκνικοφ και τοπικοφ κοινωνικοοικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ο αρικμόσ των ζξι (6) Γενικϊν Διευκφνςεων κρίνεται λειτουργικόσ ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ και το 

εφροσ αρμοδιοτιτων τθσ Περιφζρειασ και τθν ανάγκθ διοικθτικισ ςυνζχειασ και ςυνζργειασ αιρετισ 

και διοικθτικισ θγεςίασ. Σο ςχιμα αυτό εξαςφαλίηει αποτελεςματικι ροι τθσ πλθροφορίασ ςτθν 

οργανωτικι δομι, τόςο κάκετα όςο και οριηόντια, και αποτελεςματικι διαδικαςία λιψθσ 

απόφαςθσ, με βάςθ τθν αρχι εφαρμογισ ενιαίασ πολιτικισ για κάκε τομζα ανάπτυξθσ ςε όλθ τθν 

ζκταςθ τθσ Περιφζρειασ. 

 

 Βαςικζσ δομικζσ παρεμβάςεισ ανά Γενικι Διεφκυνςθ 

Θ δθμιουργία μιασ επιτελικισ δομισ ςτο ανϊτερο ιεραρχικά επίπεδο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, που 

επαναπροςδιορίηει το ςτρατθγικό ρόλο των λειτουργιϊν Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 

Ποιοτικισ και Αποδοτικισ Παραγωγισ Ζργου και Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ, Διαφάνειασ, 

Λογοδοςίασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, είναι θ κφρια δομικι παρζμβαςθ που ςθματοδοτεί, 

όπωσ προαναφζρκθκε, τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ του περιφερειακοφ ζργου. Προκειμζνου όμωσ 

να διαςφαλιςκεί θ οριηόντια ςυνζργεια του εςωτερικοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ, ζχουν γίνει 

ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςε όλεσ τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ, ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν πιο 

αποτελεςματικά ςτο ρόλο τουσ και να ενδυναμϊνουν το ςχεδιαςμό δθμόςιων πολιτικϊν ςε ζνα 

ςφγχρονο και γεμάτο προκλιςεισ περιβάλλον. 

Παρακάτω αποτυπϊνονται οι βαςικζσ αλλαγζσ ανά Γενικι Διεφκυνςθ.  

 

Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ 

Θ βαςικότερθ οργανωτικι αλλαγι που ειςάγεται αφορά τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και 

Ανάπτυξθσ, θ οποία αποτελεί τθν «καρδιά» του νζου μοντζλου διοικθτικισ οργάνωςθσ, κακϊσ 

αναλαμβάνει το ρόλο ενόσ κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςυντονιςμοφ και ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ 

Στρατθγικισ Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ. Ζχει ςτρατθγικό ρόλο που ουςιαςτικά ςυνίςταται ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ Περιφερειακισ Αρχισ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ 

Αποςτολισ τθσ Περιφζρειασ, δθλαδι ςτο «ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και την υλοποίηςη 

πολιτικών ςε περιφερειακό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τησ αειφόρου ανάπτυξησ και τησ 

κοινωνικήσ ςυνοχήσ, ςτο πλαίςιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών» (κεφάλαιο Ε, άρκρο 186 

και Αιτιολογικι Ζκκεςθ Ν. 3852/2010).  

Με τθ νζα αυτι κεντρικι δομι υποςτιριξθσ, παρακολοφκθςθσ και ςυντονιςμοφ επιδιϊκεται να 

δθμιουργθκεί ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον για όλα τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, ϊςτε να ενεργοφν 

δθμιουργικά και αποτελεςματικά μζςα ςε ζνα προκακοριςμζνο και ςτακερό πλαίςιο λειτουργίασ. 

Οι τζςςερισ Διευκφνςεισ που απαρτίηουν τθ Γενικι Διεφκυνςθ αποτελοφν τουσ τζςςερισ πυλϊνεσ 

επάνω ςτουσ οποίουσ κα ςτθριχκεί θ διαμόρφωςθ και υποςτιριξθ εφαρμογισ του περιφερειακοφ 

ζργου και που, ςυνδυαςτικά, κα αναπτφξουν τουσ απαραίτθτουσ οριηόντιουσ υποςτθρικτικοφσ 

μθχανιςμοφσ ςυμπλθρωματικότθτασ των δυνάμεων τθσ Περιφζρειασ: 
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 Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, ωσ το κφριο ςχεδιαςτικό όργανο τθσ Περιφζρειασ, 

ςχεδιάηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε περιφερειακό επίπεδο. Ζχει το 

ρόλο υποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ αρχισ και των οργάνων διοίκθςθσ ςτθν αποτελεςματικι 

διαμόρφωςθ τθσ Στρατθγικισ και τθν ευκφνθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ 

χεδιαςμοφ και του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ. Μζςα από το ςυντονιςμό και τθ ςυνεργαςία 

των Τπθρεςιϊν και του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ με τουσ οργανιςμοφσ, τισ 

επιχειριςεισ, τουσ υλλογικοφσ Φορείσ και τθν κοινωνία πολιτϊν τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ, 

αναλφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, 

κακορίηονται τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ και ςυναποφαςίηεται θ μακροπρόκεςμθ και 

μεςοπρόκεςμθ Περιφερειακι τρατθγικι, θ οποία παρακολουκείται και αξιολογείται ςυνεχϊσ, 

ςτθ βάςθ ενόσ Ενοποιθμζνου χεδίου Περιφερειακισ Πολιτικισ που κα εξειδικεφεται ςε χζδια 

Δράςθσ ανά ζτοσ. 

 Θ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Δράςεων ζχει το ρόλο υποςτιριξθσ τθσ 

αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ με γνϊμονα 

τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των διακζςιμων χρθματοδοτικϊν πόρων. Μζςα από το 

ςυντονιςμό και τθν κακοδιγθςθ των φορζων υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων και χεδίων 

Δράςθσ, υλοποιοφνται οι προτεραιότθτεσ που ζχουν επιλεγεί από τθν πολιτικι θγεςία και το 

όραμα, θ αποςτολι, οι αξίεσ και πολιτικζσ τθσ Περιφζρειασ μεταςχθματίηονται ςε ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφνολο Δράςεων και αντίςτοιχων Δεικτϊν που προςδιορίηουν μεςοπρόκεςμα 

τθν επιτυχθμζνθ εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ και των δθμόςιων πολιτικϊν. Παράλλθλα, 

υποςτθρίηεται θ ανάπτυξθ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των Τπθρεςιϊν και του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ, μζςω κακοδιγθςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ δυνατότθτασ 

προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων και αναπτυξιακϊν Δράςεων. 

 Θ Διεφκυνςθ Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ δρα υποςτθρικτικά ςτθν αποτελεςματικι 

εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ ςτο εςωτερικό του φορζα, μζςα από το ςχεδιαςμό και το 

ςυντονιςμό δράςεων για τθν οριηόντια υποςτιριξθ του ςυνόλου των Τπθρεςιϊν τθσ 

Περιφζρειασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ τουσ Επάρκειασ (διοικθτικισ, 

επιχειρθςιακισ, χρθματοοικονομικισ) και τθν ειςιγθςθ οργανωτικϊν μζτρων που είναι 

αναγκαία για τθν καλλιζργεια των αντίςτοιχων ικανοτιτων και τθσ κουλτοφρασ ςυνεχοφσ 

βελτίωςθσ. Θ τρατθγικι και ο Προγραμματιςμόσ, αυτόνομα, δεν ζχουν τθ δφναμθ 

μεταςχθματιςμοφ τουσ ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Πζρα από τισ Δράςεισ που 

παρακολουκοφνται δθμοςιονομικά βάςει του Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ, θ κάκε οργανικι 

μονάδα ςυνειςφζρει με τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςτθν υλοποίθςθ των τρατθγικϊν 

τόχων του φορζα. Θ τρατθγικι μεταφράηεται ςε Δράςεισ και αποτελζςματα ςε κάκε ιεραρχικό 

επίπεδο, μζςω πλθροφόρθςθσ των ςτελεχϊν για τθν ακολουκοφμενθ κατεφκυνςθ, κατανομισ 

προτεραιοτιτων και πόρων, ανάπτυξθσ τόχων και Δεικτϊν απόδοςθσ και ςυςχζτιςθσ των 

προςυμφωνθμζνων με τα πραγματοποιθκζντα αποτελζςματα, με ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ και τθν 

ικανοποίθςθ των αποδεκτϊν τουσ. 

 Θ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ δρα επίςθσ υποςτθρικτικά ςτθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ, μζςα από τθν εξαςφάλιςθ τθσ εξωςτρζφειασ των 

Υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ και το ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό δράςεων που ςχετίηονται με τθν 

ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν, τθν ειςαγωγι και λειτουργία νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

και διεπαφϊν που είναι ςφμφωνεσ με τθ τρατθγικι τθσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των 
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χρθςτϊν. Θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι το όχθμα για 

τθν υλοποίθςθ ριηικϊν μεταρρυκμίςεων που μποροφν να αλλάξουν κεμελιακά τθ λειτουργία 

αλλά και τθν εικόνα τθσ Περιφζρειασ, με ςκοπό όχι μόνο τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν και 

τθν απρόςκοπτθ ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, επιχειριςεων και όλων των 

ενδιαφερόμενων μερϊν, αλλά και τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ 

ςε όλο το εφροσ τθσ πολιτικισ και υπθρεςιακισ λειτουργίασ. 

Ο προωκοφμενοσ ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ μετατρζπει τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ ςε ζνα ουςιαςτικό εργαλείο που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ των πόρων, ανκρϊπινων και υλικϊν, να ςυνειςφζρει ςτθν ανοικτι διακυβζρνθςθ 

και τθν κοινωνικι διαβοφλευςθ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ των δθμόςιων πολιτικϊν, να προωκιςει τθν πολιτικι για τα ανοικτά 

δεδομζνα (open data), θ οποία αποτελεί κρίςιμο παράγοντα ανάπτυξθσ, κακϊσ ευνοεί τθν 

καινοτομία και τθν οικονομικι πρόοδο.  

(4) Πυλϊνεσ οριηόντιασ υποςτιριξθσ διαμόρφωςθσ και 

εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ 

 

 

Θ κομβικι αναπτυξιακά ςυγκυρία που διανφει ειδικά θ Δυτικι Μακεδονία απαιτεί ολοκλθρωμζνεσ 

και ςυμπλθρωματικζσ παρεμβάςεισ που προχποκζτουν τθ ςφμπνοια και τθ ςυνεργαςία όλων των 

φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι. Οι δράςεισ τθσ νζασ περιόδου κα πρζπει να 

εντάςςονται ςε μία μακροπρόκεςμθ Στρατθγικι, ορίηοντα 20ετίασ, που κα αποτελεί τον Οδικό 

Χάρτθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ Περιφζρειασ πζρα από αυτοδιοικθτικζσ περιόδουσ και 

μεςοπρόκεςμα αποςπαςματικά χζδια Δράςθσ και κα επιμερίηονται μεταξφ των φορζων τθσ 

περιοχισ, αξιοποιϊντασ τισ ςυνζργειεσ τθσ διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ. 

Είναι φανερό ότι ο μακρόπνοοσ ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργικι ςυςτράτευςθ του ςυνόλου των 

αναπτυξιακϊν δυνάμεων του τόπου δεν μποροφν να υποςτθριχκοφν διοικθτικά από το δομικό 

ςχιμα μίασ και μόνο Διεφκυνςθσ υπεφκυνθσ για τον Αναπτυξιακό Προγραμματιςμό, ζνα ςχιμα που 

μετρά πλζον δεκαετία εφαρμογισ. Απαιτείται ςυγκζντρωςθ και ςυνζνωςθ των δυνάμεων του 
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εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Περιφζρειασ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ςυντεταγμζνα θ 

πολυδιάςτατθ πρόκλθςθ αλλαγισ του αναπτυξιακοφ μοντζλου. Θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ 

Προγραμματιςμοφ ενιςχφεται με δυναμικζσ δομζσ και μετεξελίςςεται ςε μία αμιγϊσ αναπτυξιακι 

Γενικι Διεφκυνςθ.  

Σο πλζγμα μεταρρυκμίςεων που προωκείται με εντατικοφσ ρυκμοφσ ςτθν αυτοδιοίκθςθ από τθν 

κεντρικι διοίκθςθ κα πρζπει να βρει πρόςφορο ζδαφοσ για τθν ενςωμάτωςθ και τθν 

αποτελεςματικι τουσ υλοποίθςθ. Θ νζα δομι τθσ Περιφζρειασ κα πρζπει να είναι ζτοιμθ να 

αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ που με γοργά βιματα εκτυλίςςονται ςτο πλαίςιο ςφνκεςθσ μίασ 

ςφγχρονθσ και ευζλικτθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Μία ςειρά καινοτόμων παρεμβάςεων πρόκειται να 

διαπεράςει όλα τα επίπεδα Διοίκθςθσ, προκαλϊντασ αλλαγζσ που ςκοπό ζχουν να διευκολφνουν 

τθν ανταπόκριςθ του δθμόςιου τομζα ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικοοικονομικζσ προκλιςεισ και να 

ανακτιςουν τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτθν ικανότθτα του κράτουσ να ανταποκρίνεται άμεςα 

και αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ τουσ.  

Θ κεςμοκζτθςθ του Εκνικοφ Προγράμματοσ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και του Παρατθρθτθρίου 

για τθ Γραφειοκρατία, ο επερχόμενοσ Κϊδικασ Διοικθτικϊν και Ψθφιακϊν Διαδικαςιϊν που 

αναμζνεται να εκπονθκεί εντόσ του 2020, θ ςυντονιςμζνθ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι, θ 

κεντρικι διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με ςεβαςμό ςτθν προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων, θ κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων ςτο 

κεντρικό κυβερνθτικό ςφννεφο είναι μόνο μερικζσ από τισ εξελίξεισ που κα πρζπει να λθφκοφν 

υπόψθ κατά τθ διαμόρφωςθ του νζου μοντζλου οργάνωςθσ των Τπθρεςιϊν.  

 

Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 

 

Μετονομαςία μονάδων 

Μετονομαςία Σμθμάτων, ϊςτε να περιγράφουν πιο εφςτοχα τθν ιδιαίτερθ αποςτολι τουσ και τισ 

αρμοδιότθτεσ που αςκοφνται προκειμζνου αυτι να επιτευχκεί.  

Παρατθρθτιρια          

Συνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ του Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ είναι τα 

Παρατθρθτιρια, τα οποία ειςάγονται ςε επίπεδο Σμιματοσ ςτθ Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ 

και αποτελοφν ζναν καινοτόμο δυναμικό μοχλό ςτθ διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ του οράματοσ 

και των ςτρατθγικϊν ηθτθμάτων ςε Δράςεισ και Ζργα. 

Μζςω τθσ διαδικαςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, ηθτοφμενο είναι θ ενκάρρυνςθ των ςυνεργειϊν 

μεταξφ των διαφόρων μζςων χρθματοδότθςθσ, ειδικά κατά τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο, 

με τον προςδιοριςμό κοινϊν ςτόχων και κοινϊν τομζων δραςτθριοτιτων μεταξφ των διαφόρων 

προγραμμάτων. Οι Στρατθγικοί Στόχοι / Άξονεσ Προτεραιότθτασ που ςχεδιάηονται ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ ςτο πλαίςιο κατάρτιςθσ των χεδίων τθσ επόμενθσ περιόδου αναφζρονται ςτουσ 

παρακάτω ευρφτερουσ και ειδικότερουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ, που δφναται να ενςωματωκοφν ςτο 

ςφνολο των Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων, προκειμζνου να επιτευχκοφν πολλαπλαςιαςτικά 

αποτελζςματα.  
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Στρατθγικοί Στόχοι / Άξονεσ Προτεραιότθτασ Περιφζρειασ  
(υπό ςχεδιαςμό)  

1. ΕΞΤΠΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (Ζρευνα, Καινοτομία, Ψηφιακζσ Τεχνολογίεσ) 

2. ΠΡΑΛΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (Περιβάλλον, ΑΠΕ, Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία) 

3. ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΤΠΟΔΟΜΩΝ (Δίκτυα, Μεταφορζσ, Εφοδιαςτική αλυςίδα) 

4. ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (Υγεία, Απαςχόληςη, Παιδεία, Αθλητιςμόσ, Κοινωνική Συνοχή) 

5. ΕΞΩΣΡΕΦΕΛΑ (Πολιτιςμόσ, Τουριςμόσ, Αγροδιατροφή, Βιομηχανία) 

6. ΠΑΡΑΓΩΓΛΚΙ ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΘΘ (Προςζλκυςη Επενδφςεων, Επιχειρηματικότητα) 

7. ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (Ολοκληρωμζνη Ανάπτυξη Αςτικών, Ορεινών, Παραλίμνιων, 

Παραμεθόριων περιοχών) 

το πλαίςιο διαμόρφωςθσ μίασ κοινισ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ, λαμβάνονται κυρίωσ υπόψθ οι 

ςτόχοι πολιτικισ ςτο πλαίςιο του νζου Εταιρικοφ υμφϊνου για το Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και των 

Προγραμμάτων του για τθ νζα προγραμματικι περίοδο. Οι ζντεκα κεματικοί ςτόχοι που 

χρθςιμοποιικθκαν τθν περίοδο 2014-2020 απλουςτεφτθκαν ςτουσ εξισ (5) ςτόχουσ πολιτικισ: 

Στόχοι Πολιτικισ ΕΣΠΑ 2021-2027 
1. Μια εξυπνότερθ Ευρϊπθ — μζςω τθσ προϊκθςθσ του καινοτόμου και ζξυπνου οικονομικοφ 

μεταςχθματιςμοφ 

2. Μια πιο «πράςινθ» Ευρϊπθ με χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα — μζςω τθσ 

προϊκθςθσ τθσ δίκαιθσ μετάβαςθσ ςε κακαρζσ μορφζσ ενζργειασ, των πράςινων και μπλε 

επενδφςεων, τθσ κυκλικισ οικονομίασ, τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ και 

τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων 

3. Μια πιο διαςυνδεδεμζνθ Ευρϊπθ — μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κινθτικότθτασ και των 

περιφερειακϊν διαςυνδζςεων ΣΠΕ 

4. Μια πιο κοινωνικι Ευρϊπθ — μζςω τθσ υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Πυλϊνα Κοινωνικϊν 

Δικαιωμάτων 

5. Μια Ευρϊπθ πιο κοντά ςτουσ πολίτεσ τθσ — μζςω τθσ βιϊςιμθσ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ 

των αςτικϊν, αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν χάρθ ςε τοπικζσ πρωτοβουλίεσ. 

Επιπλζον, για τθ ςυγχρθματοδότθςθ των ζργων τίκενται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ωσ 

«αναγκαίοι πρόςφοροι όροι» (4 γενικοί και 16 κεματικοί, άρκ. 11 παρ. 1 Κανονιςμοφ ΕΕ) που πρζπει 

να τθροφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου υλοποίθςθσ. Οι όροι αυτοί αφοροφν κατϋ ουςία το 

απαραίτθτο πλαίςιο (κεςμικό ι ςτρατθγικό), ςφμφωνα με το οποίο κα υλοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ 

δράςεισ και θ εκπλιρωςθ των επιμζρουσ απαιτιςεων, θ οποία προχποκζτει εκπόνθςθ και 

εφαρμογι αντίςτοιχων εκνικϊν ι περιφερειακϊν Σχεδίων, αποτελεί ευκφνθ των κακϋφλθν 

αρμόδιων Τπουργείων αλλά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ των Περιφερειϊν.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ζχουν δθμιουργθκεί τζςςερα (4) Παρατθρθτιρια, για τθ 

δραςτθριοποίθςθ ςτουσ (4) βαςικοφσ τομείσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ, που παρακολουκοφνται μζςω 

επιμζρουσ κεματικϊν τομζων: 
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ε επίπεδο περιφερειακϊν τρατθγικϊν τόχων, οι τόχοι 5, 6 και 7 ενςωματϊνονται μαηί με το 

τόχο 1 ςτο Παρατθρθτιριο Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, ενϊ οι τόχοι 2, 3 και 4 αντιςτοιχίηονται ευκζωσ 

προσ τα υπόλοιπα Παρατθρθτιρια. Θ διαςφνδεςθ των τόχων Πολιτικισ ΕΠΑ με τα Παρατθρθτιρια 

κακϊσ και οι ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ που αναπτφςςονται εντόσ τθσ νζασ Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ 

χεδιαςμοφ και μεταξφ των Διευκφνςεων τθσ νζασ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ 

αποτυπϊνονται ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί. 

1. Τμιμα Παρατθρθτθρίου Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

(Διαχείριςη Κινδφνων, Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα) 

2. Τμιμα Παρατθρθτθρίου  Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ  

(ΕΤΑΚ, Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Ανάπτυξη, Εδαφική Συνεργαςία, Ολοκληρωμζνη Χωρική 

Ανάπτυξη) 

3. Τμιμα Παρατθρθτθρίου Υποδομϊν  

(Μεταφορζσ & Δίκτυα, Υδατικοί Πόροι, Απορρίμματα, Πολιτιςμόσ, Τουριςμόσ, Αθλητιςμόσ) 

4. Τμιμα Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ & Δια Βίου Μάκθςθσ 

(Κοινωνική Ζνταξη, Απαςχόληςη, Παιδεία, Υγεία - Πρόνοια, Κοινωνικζσ Υποδομζσ)    
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Σα Παρατθρθτιρια παρακολουκοφν τισ επιπτϊςεισ εφαρμογισ τοπικϊν, εκνικϊν και διεκνϊν 

πολιτικϊν ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ και προτείνουν δράςεισ βελτίωςθσ. 

υγκεντρϊνουν και αξιολογοφν ςτατιςτικά δεδομζνα ςε περιφερειακό επίπεδο, εκπονοφν 

περιφερειακά χζδια Δράςθσ, διαβουλεφονται με όλουσ τουσ αρμόδιουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και 

αποςτζλλουν προτάςεισ ςτουσ φορείσ ςχεδιαςμοφ πολιτικισ. 

Μία γενικι αποτφπωςθ του Λειτουργικοφ Σκοποφ και των αρμοδιοτιτων τουσ παρατίκεται 

παρακάτω: 

Λειτουργικόσ Σκοπόσ Παρατθρθτθρίων: υλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν δεδομζνων για το ςυγκεκριμζνο τομζα ανάπτυξθσ, εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

Περιφερειακισ τρατθγικισ για τον εν λόγω τομζα και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων 

μζτρων πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων με ςτόχο τθ ςφνδεςθ των προτεραιοτιτων ςτουσ 

επιμζρουσ κεματικοφσ τομείσ με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφιςτάμενων ι/και νζων 

ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Περιφζρειασ.      

    

Αρμοδιότθτεσ (γενικι αποτφπωςθ)         

1. Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και επιμζρουσ 

αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ        

2. Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν του ςυγκεκριμζνου τομζα ανάπτυξθσ  

3. Αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων των επιμζρουσ κεματικϊν τομζων  

4. Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και τθν υποβολι τουσ ςτο 

Περιφερειακό υμβοφλιο για ζγκριςθ         

5. φνταξθ / ανακεϊρθςθ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ για τον ςυγκεκριμζνο τομζα ανάπτυξθσ, 

ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Τπουργεία     

6. Παρακολοφκθςθ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ για τον ςυγκεκριμζνο τομζα ανάπτυξθσ, με 

ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί 

7. Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Τπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό επίπεδο, καταγραφι των 

βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν υλοποίθςθ  

8. Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ ειςθγιςεισ των 

εμπλεκόμενων Τπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ μεταβολισ των αντίςτοιχων δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα 

9. Εκπόνθςθ Περιφερειακϊν Ερευνϊν για κζματα του ςυγκεκριμζνου τομζα ανάπτυξθσ και των 

επιμζρουσ κεματικϊν τομζων  

10. Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν και 

διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου τομζα ανάπτυξθσ και των επιμζρουσ κεματικϊν 

τομζων    

11. Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ 

ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων για το ςυγκεκριμζνο τομζα ανάπτυξθσ και των επιμζρουσ κεματικϊν 

τομζων   
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Τμιμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ 

Θ δθμιουργία ξεχωριςτισ δομισ, ειδικά για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ Περιφζρειασ 

ςτο πλαίςιο τθσ μετάβαςθσ ςτθ μεταλιγνιτικι εποχι αποτελεί βαςικι προςκικθ ςτθν οργανωτικι 

δομι, δεδομζνου ότι θ ομαλι και δίκαιθ μετάβαςθ αποτελεί και κα αποτελζςει για πολλά ακόμθ 

χρόνια τον κεντρικό άξονα πολιτικισ τθσ Περιφζρειασ. 

Ο λειτουργικόσ ςκοπόσ του Σμιματοσ είναι θ ςυμβολι ςτο ςχεδιαςμό και θ παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ του χεδίου Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΔΑΜ) κακϊσ και των επιπτϊςεων 

αυτισ ςτθν περιφζρεια, με κατάκεςθ προτάςεων/δράςεων/επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, τθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι του τόπου. 

Αρχικά, το Σμιμα κα ςυγκεντρϊςει και κα αξιολογιςει δεδομζνα και προτάςεισ, ϊςτε να 

διαμορφωκεί ζνα Επιχειρθςιακό χζδιο για τθ Μετάβαςθ των Λιγνιτικϊν Περιοχϊν τθσ 

Περιφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τα Παρατθρθτιρια, και να προωκιςει ιδζεσ προσ τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ. το διθνεκζσ, κα παρακολουκεί και κα αξιολογεί τθν εξζλιξθ υλοποίθςθσ των δράςεων 

του ανωτζρω χεδίου και των αντίςτοιχων δεικτϊν που ςχετίηονται με αυτι τθ μετάβαςθ (ανεργία, 

απαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα, κ.λπ.) και παρακολουκοφνται ςε επίπεδο χεδίου, προκειμζνου 

να ειςθγείται διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, προτάςεισ και τροποποιιςεισ.  

Θ προςπάκεια ςυμπλθρϊνεται από τον οριςμό αντίςτοιχου κεματικοφ Αντιπεριφερειάρχθ. 

Τμιμα Παρατθρθτθρίου Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

Ο τομζασ τθσ Ενζργειασ παρακολουκείται ξεχωριςτά λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ του ςτθ 

διαμόρφωςθ του νζου παραγωγικοφ μοντζλου τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και ενςωματϊνει τουσ 

τομείσ Διαχείριςθσ Κινδφνων, Κλιματικισ Αλλαγισ, Βιοποικιλότθτασ. 

- Ενεργειακόσ Χάρτθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

- Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ 

- Προϊκθςθ εξοικονόμθςθσ τθσ ενζργειασ 

- Προϊκθςθ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ενζργεια 

Τμιμα Παρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 

Δθμιουργείται ξεχωριςτι δομι, ςε επίπεδο Σμιματοσ και με τισ λειτουργίεσ Παρατθρθτθρίου, για 

τθν εξειδικευμζνθ ανάλυςθ, παρακολοφκθςθ και προαγωγι των τομζων - κλάδων προτεραιότθτασ 

τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (Research and 

Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) και τθ διαμόρφωςθ  μιασ ολοκλθρωμζνθσ 

ατηζντασ οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ με βάςθ τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ. 

Μζςω τθσ δομισ αυτισ, επιδιϊκεται:  

 θ επικζντρωςθ τθσ πολιτικισ υποςτιριξθσ και των επενδφςεων ςε περιφερειακζσ 

προτεραιότθτεσ – κλειδιά, προκλιςεισ και ανάγκεσ για μια περιφερειακι ανάπτυξθ βαςιςμζνθ 

ςτθ γνϊςθ, 

 θ οικοδόμθςθ  πάνω ςτα δυνατά ςθμεία και ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιφζρειασ και το 

δυναμικό για αριςτεία, 

 θ υποςτιριξθ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ και τθσ καινοτομίασ τθσ βαςιςμζνθσ ςτθν πράξθ και 

θ ςτόχευςθ ςτθν τόνωςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων. 
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Σο Σμιμα κα είναι υπεφκυνο για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων για τουσ τομείσ - 

κλάδουσ προτεραιότθτασ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, τθν εκπόνθςθ και 

παρακολοφκθςθ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και τθ μζριμνα για τθν 

εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ των 

προτεραιοτιτων ςτουσ τομείσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Τεχνολογίασ (ΕΤΑΚ), 

Επιχειρθματικότθτασ, Ενζργειασ, Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ, Εδαφικισ Συνεργαςίασ, Ολοκλθρωμζνθσ 

Χωρικισ Ανάπτυξθσ, με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφιςτάμενων ι/και νζων ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων τθσ Περιφζρειασ. 

Τμιμα Παρατθρθτθρίου Υποδομϊν  

Δθμιουργείται Σμιμα Παρατθρθτθρίου Τποδομϊν για τθν ανάλυςθ, επεξεργαςία και 

παρακολοφκθςθ δεδομζνων που ςχετίηονται με τουσ τομείσ Μεταφορϊν και Δικτφων, Τδατικϊν 

Πόρων (τομείσ υδάτων-λυμάτων), Απορριμμάτων, κυκλικισ οικονομίασ, πράςινων υποδομϊν, 

Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ και Ακλθτιςμοφ, για τθ ςτοχευμζνθ και ςυμπλθρωματικι προαγωγι 

δράςεων ςτα αντίςτοιχα ειδικά περιφερειακά αλλά και ςτα εκνικά ςχζδια.  

Τμιμα Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και ΔΒΜ  

Με βάςθ τθν αρχι ςυγκζντρωςθσ και ςυνζργειασ ομοειδϊν δομϊν, το Σμιμα Περιφερειακοφ 

Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ μεταφζρεται από τθ Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Μζριμνασ ςτθ Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και ενιςχφεται ο ρόλοσ του, 

ενςωματϊνοντασ αρμοδιότθτεσ των τομζων Απαςχόλθςθσ και Δια βίου Μάκθςθσ, ςχετικζσ με τθ 

διάγνωςθ των αναγκϊν και τθ ςτοχευμζνθ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 

ειδικότθτεσ/δεξιότθτεσ που ηθτοφνται από τουσ φορείσ/επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ. 

υνακολοφκωσ, οι αντίςτοιχεσ δομζσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ζδρασ καταργοφνται και οι 

εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ μεταφζρονται ςτο αντίςτοιχο Σμιμα των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

Τμιμα Πλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ 

Δθμιουργία Σμιματοσ Πλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ, με λειτουργικό ςκοπό τθν οργάνωςθ και 

παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ των Αναπτυξιακϊν 

Προγραμμάτων, ςτθ βάςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν 

ευρφτερθ διάδοςθ πλθροφοριϊν προσ τουσ φορείσ και το ευρφ κοινό, κακϊσ και τθ διοργάνωςθ 

διαβουλεφςεων για ςυγκζντρωςθ/αξιολόγθςθ προτάςεων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Δράςεων 

 

Γραφείο Υποςτιριξθσ Επενδυτϊν 

Αποτφπωςθ του ιδθ λειτουργοφντοσ Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν, θ ςφςταςθ και λειτουργία 

του οποίου προβλζπεται από τισ διατάξεισ του ΠΔ 33/11 (ΦΕΚ Αϋ 33/14.4.2011), με διευρυμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ. 

Τμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων  

Δθμιουργία Σμιματοσ Εφαρμογισ Προγραμμάτων, προκειμζνου να λειτουργιςει περιςςότερο 

οργανωμζνα και αποδοτικά θ κρίςιμθ διαδικαςία διαχείριςθσ των ανταγωνιςτικϊν και μθ 

προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ (ςχεδιαςμοφ/ςυγκζντρωςθσ, αξιολόγθςθσ και υποβολισ 
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προτάςεων για χρθματοδότθςθ), με γνϊμονα τθν υποςτιριξθ και υλοποίθςθ των ζργων που 

διαςφαλίηουν ξεκάκαρθ και ουςιαςτικι προςτικζμενθ αξία  για τθν περιοχι και ευκυγραμμίηονται 

με τισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ. Σο κρίςιμο ηιτθμα αξιοποίθςθσ όλων των 

διακζςιμων χρθματοδοτικϊν πόρων, ευρωπαϊκισ ι εκνικισ προζλευςθσ, απαιτεί βζλτιςτο δυνατό 

ςυντονιςμό των προςκλιςεων χρθματοδότθςθσ και βζλτιςτθ διαχείριςθ, τόςο κατά τθ φάςθ 

υποβολισ των ανταγωνιςτικϊν προτάςεων όςο και κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ των ζργων.  

Τμιματα Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Προγραμμάτων ΠΕ 

Δθμιουργία Σμθμάτων Προγραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Περιφερειακϊν 

Ενοτιτων, προκειμζνου θ Περιφζρεια να αςκεί πιο αποδοτικά το ρόλο τθσ ωσ βαςικόσ πυλϊνασ 

αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ. Σα (4) Σμιματα λειτουργοφν υποςτθρικτικά προσ τα οικεία 

Σμιματα τθσ ζδρασ (Σμιματα Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ, Δθμοςιονομικισ 

Παρακολοφκθςθσ, Εφαρμογισ Προγραμμάτων) και κα ςυντονίηουν ςε τοπικό επίπεδο τισ 

διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία, υλοποίθςθ και διαχείριςθ όλων των ζργων τθσ ΠΕ , υπό τισ 

οδθγίεσ και κατευκφνςεισ των επιτελικϊν Σμθμάτων τθσ ζδρασ. Με τθν υφιςτάμενθ δομι, το ρόλο 

αυτό καλοφνται να τον αναπλθρϊςουν υπάλλθλοι άλλων Σμθμάτων των ΠΕ, μζςω παράλλθλθσ 

απαςχόλθςισ τουσ. Με τθ δθμιουργία αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν ανά Περιφερειακι Ενότθτα, 

επιτυγχάνεται ο ςυντονιςμόσ όλων των επιμζρουσ υπθρεςιϊν τθσ ΠΕ και θ αξιοποίθςθ όλων των 

ςτελεχϊν ωσ προσ το ενιαίο προγραμματικό ζργο τθσ Περιφζρειασ, ενϊ προωκείται ταυτόχρονα θ 

πολιτικι περιφερειακισ ςυνοχισ και ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και καλλιεργείται θ περιφερειακι 

ςυνείδθςθ. Θ ςτρατθγικι ςχεδιάηεται κεντρικά, αλλά διαχζεται ςε όλο το εφροσ τθσ Περιφζρειασ, ωσ 

ενιαίασ αναπτυξιακισ ενότθτασ, προκειμζνου να εξειδικευτεί και να εφαρμοςτεί πιο 

αποτελεςματικά.  

 

Διεφκυνςθ Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ 

Θ Διεφκυνςθ αποτελεί μετεξζλιξθ τθσ Διεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ, με διευρυμζνεσ, 

ωςτόςο, αρμοδιότθτεσ, ϊςτε να ςυνιςτά μία καινοτόμο δομι, κακϊσ ςτθ λειτουργία τθσ ειςάγονται 

νζεσ, καινοτόμεσ αρμοδιότθτεσ που διαςφαλίηουν τον αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό, τθν 

αποδοτικότερθ χριςθ των πόρων, τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και τθν αξιολόγθςθ του ζργου τθσ 

Περιφζρειασ, με ςτόχο τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ: 

 Εφαρμογι υςτθμάτων Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ) (π.χ. κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000) 

 Προτυποποίθςθ-μοντελοποίθςθ και απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν -εντφπων 

 τρατθγικι Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (SHRM) 

 Διοίκθςθ Απόδοςθσ (Performance Management) 

 Μζτρθςθ Απόδοςθσ (Performance Measurement) 

 Εφαρμογι υςτθμάτων Μζτρθςθσ Απόδοςθσ (ΜΑ) 

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

 Κεςμικι Τποςτιριξθ Τπθρεςιϊν (Μόνιμοσ μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και επικαιροποίθςθσ 

των αρμοδιοτιτων, τθσ οργανωτικισ δομισ και γενικότερα των διατάξεων του ΟΕΤ και των 

Κανονιςμϊν Λειτουργίασ) 

Θ ςφςταςθ μονάδων ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ προβλζπεται ςτο άρκρο 6 του Ν. 3230/2004 

(ΦΕΚ 44Α/11-2-2004). Οι πρωτοβάκμιοι και δευτεροβάκμιοι ΟΣΑ είχαν εξαιρεκεί από τισ διατάξεισ 
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του ανωτζρω Νόμου με τα άρκρα 267 παρ. 8 και 268 παρ. 15 του Ν. 3852/2010 αντίςτοιχα. 

Εντοφτοισ, με το άρκρο 31 παρ. 3 του Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33Α/27-2-2016) καταργοφνται οι 

προαναφερόμενεσ διατάξεισ και οι ΟΣΑ υπάγονται πλζον ςτουσ φορείσ που υποχρεοφνται να 

εφαρμόςουν τισ διατάξεισ του Ν. 3230/2004. 

Επιχειρθςιακόσ Σκοπόσ Διεφκυνςθσ: 

- Διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ  

- Διαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ 

- χεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ εφαρμογισ οργανωτικϊν μζτρων υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ και 

βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ του ςυνόλου των οργανικϊν μονάδων 

- Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ Περιφζρειασ 

- Ανάπτυξθ των ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

- Οριηόντια υποςτιριξθ των Τπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ τουσ Επάρκειασ 

(διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ, χρθματοοικονομικισ) 

Επιμζρουσ Στόχοι:    

 Τποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ και των ςτελεχϊν τθσ Περιφζρειασ να εκτελζςουν τθ τρατθγικι και 

όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ με τον πιο ςωςτό και αποτελεςματικό τρόπο, εντόσ ενόσ 

δθμιουργικοφ, ανκρωποκεντρικοφ και θκικοφ πλαιςίου διακυβζρνθςθσ 

 Ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ τθσ ςωςτισ διακυβζρνθςθσ και τθσ αποτελεςματικισ ολοκλιρωςθσ 

όλων των λειτουργιϊν, ςυναλλαγϊν και δραςτθριοτιτων τθσ Περιφζρειασ 

 Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Περιφζρειασ ωσ οργανιςμοφ και τθσ επιςκόπθςισ τθσ από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ (κοινωνικοφσ και κεςμικοφσ εταίρουσ, ρυκμιςτικζσ και κανονιςτικζσ 

αρχζσ, κ.λπ.)  

Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ & Αποδοτικότθτασ 

Δθμιουργία Σμιματοσ με λειτουργικό ςκοπό το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν προϊκθςθ 

υςτθμάτων Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ), κακϊσ και τθν ανάπτυξθ και κακιζρωςθ πολιτικϊν και 

πρακτικϊν που αυξάνουν τθν αποδοτικότθτα και προάγουν τισ ικανότθτεσ και ςυμπεριφορζσ των 

ςτελεχϊν τισ οποίεσ χρειάηεται θ Περιφζρεια για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων.  

Σο Σμιμα, με τθν εφαρμογι ΔΠ, ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν και 

όλων των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ, μζςω: 

 Εςτίαςθσ ςτουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν 

 Δζςμευςθσ τθσ Θγεςίασ και τθσ Διοίκθςθσ 

 Ενεργοφ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ ςτθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι του 

 Διεργαςιακισ και ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ (διαχείριςθσ που ζχει βαςιςτεί ςτθν ανάλυςθ, 

καταγραφι, προτυποποίθςθ και επιςκόπθςθ όλων των διαδικαςιϊν που διενεργοφνται και 

ςυςχζτιςθσ τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ)  

 υνεχοφσ βελτίωςθσ 

 Λιψθσ αποφάςεων βαςιςμζνων ςε γεγονότα, το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και όλεσ τισ 

κανονιςτικζσ διατάξεισ 

 Επωφελοφσ ςυνζργειασ με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ  



ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΤΣΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
ΕΛΘΓΘΣΛΚΘ ΕΚΚΕΘ ΑΝΑΔΛΟΡΓΑΝΩΘ                                  Λοφλιοσ 2020 

 

 
19 

Μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ, θ Περιφζρεια επιτυγχάνει: 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ - «ζξωκεν καλι μαρτυρία»   

 Γραπτι απόδειξθ (Πιςτοποιθτικό) ςυμμόρφωςθσ με τισ νομικζσ απαιτιςεισ και παροχισ 

ςτακεροφ επιπζδου ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

 Σεκμθρίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ ςε περιπτϊςεισ υποβολισ προτάςεων χρθματοδότθςθσ  

 υγκριτικό πλεονζκτθμα ςε περιπτϊςεισ που επιδιϊκεται προβολι ι/και ςυνεργαςία ςε διεκνζσ 

επίπεδο. 

Τμιμα Θεςμικισ Υποςτιριξθσ 

Σο Σμιμα αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ και οργανωμζνου περιβάλλοντοσ λειτουργίασ 

των Τπθρεςιϊν, αποτελϊντασ ζναν οριηόντιο μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ και επικαιροποίθςθσ των 

αρμοδιοτιτων, τθσ οργανωτικισ δομισ και γενικότερα των διατάξεων του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ 

Τπθρεςίασ και των Κανονιςμϊν Λειτουργίασ. Τποςτθρίηει τισ Τπθρεςίεσ  και τα όργανα Διοίκθςθσ 

ςτθν κατάρτιςθ και κζςπιςθ κανονιςτικϊν πλαιςίων λειτουργίασ και ςυντονίηει τθν εφαρμογι τουσ, 

προβαίνοντασ ςε ζκδοςθ και επικαιροποίθςθ των αναγκαίων κανονιςτικϊν αποφάςεων, εγκυκλίων 

και οδθγιϊν ρφκμιςθσ κοινϊν κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν, υπό τθν 

κακοδιγθςθ τθσ Περιφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων οργάνων τθσ Περιφζρειασ. Με τον τρόπο 

αυτό, ςτοχεφει ςτθ Βελτίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ (διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ, 

χρθματοοικονομικισ) των Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υποβολισ προτάςεων και υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.  

Τμιμα Εκπαίδευςθσ 

Θ δθμιουργία Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ ςε ζναν πολυπλθκι και πολυδιάςτατο οργανιςμό όπωσ θ 

Περιφζρεια κρίνεται απαραίτθτθ για τθν επιτυχι ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ και εξελίξεισ του 

ςφγχρονου περιβάλλοντοσ που διαμορφϊνεται ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, μζςα από τθν επζνδυςθ ςτο 

ανκρϊπινο κεφάλαιο. Απαιτείται ςυντονιςμζνοσ προςδιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των 

ςτελεχϊν και προϊκθςθ και αξιολόγθςθ ςτοχευμζνων επιμορφωτικϊν και εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, προκειμζνου να αναπτυχκοφν υψθλισ απόδοςθσ ςτελζχθ και ομάδεσ.  

Τμιμα Στοχοκεςίασ και Απολογιςμοφ 

Σο Σμιμα υποςτθρίηει τισ Τπθρεςίεσ ςτθν ομοιόμορφθ κατάρτιςθ του Απολογιςμοφ και 

Προγραμματιςμοφ Δράςθσ τουσ, βάςει κακοριςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ τουσ, 

ανάπτυξθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ και κατάρτιςθσ Ετιςιων Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ 

των ςχετικϊν δράςεων. Τποβοθκά το ζργο τθσ Περιφερειακισ Αρχισ ςτθν εκπόνθςθ του 

Απολογιςμοφ Πεπραγμζνων τθσ Περιφζρειασ, με ςφνκεςθ των επιμζρουσ Εκκζςεων Πεπραγμζνων 

των Τπθρεςιϊν τθσ. το πλαίςιο αυτό, είναι αρμόδιο για τθν εφαρμογι του υςτιματοσ Διοίκθςθσ 

μζςω τόχων και τθν κατάρτιςθ Δεικτϊν παρακολοφκθςθσ του περιφερειακοφ ζργου, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου.  
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Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 

Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων ΠΕ Κοηάνθσ 

Δθμιουργία νζου Σμιματοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ΠΕ Κοηάνθσ, το οποίο προζκυψε από 

το διαχωριςμό, από το Σμιμα χεδιαςμοφ & Τποςτιριξθσ υςτθμάτων Φορζα, των αρμοδιοτιτων 

που αφοροφν τθν ΠΕ Κοηάνθσ (όπωσ ςυντιρθςθ, εγκατάςταςθ, τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ και 

παραμετροποίθςθ χρθςτϊν τθσ ΠΕ Κοηάνθσ). Αφενόσ, το Σμιμα χεδιαςμοφ και Τποςτιριξθσ 

υςτθμάτων Φορζα, ιταν επιβαρυμζνο με πολλά και ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αντικείμενα και 

αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςυνολικά τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τθ διαχείριςθ δικτφου όλων 

των Τπθρεςιϊν τθσ ΠΔΜ, αφετζρου ο αρικμόσ των εξυπθρετοφμενων χρθςτϊν (Δ/νςεισ και Σμιματα 

ΠΕ Κοηάνθσ και Δ/νςεισ και Σμιματα ζδρασ) είναι μεγάλοσ και μάλιςτα ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ 

(κτίρια).  

Με τθ νζα δομι, το Σμιμα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ΠΕ Κοηάνθσ εξυπθρετεί αρμοδιότθτεσ 

για τθν ΠΕ Κοηάνθσ και το Σμιμα χεδιαςμοφ & Τποςτιριξθσ υςτθμάτων εξυπθρετεί αρμοδιότθτεσ 

ζδρασ, ςφμφωνα με τθν αρχι του επιτελικοφ χαρακτιρα των Σμθμάτων ζδρασ.  

Τμιμα Διαφάνειασ & Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ Περιφερειακϊν Συςτθμάτων 

υγχϊνευςθ των Σμθμάτων Διαφάνειασ και Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν υςτθμάτων (ζδρασ) ςε 

Σμιμα Διαφάνειασ & Οργανωτικισ Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν υςτθμάτων, με επικαιροποίθςθ 

και αναβάκμιςθ των επιτελικϊν αρμοδιοτιτων του, βάςει των νζων ςυνκθκϊν και του νζου τρόπου 

εργαςίασ.  

 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν 

Μετονομαςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, με βάςθ τισ ομάδεσ αρμοδιοτιτων 

που εξυπθρετεί και τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ.  

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

Μετονομαςία τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ ςε Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν. 

Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων 

Δθμιουργία Σμιματοσ Κίνθςθσ Οχθμάτων με λειτουργικό ςκοπό τθ ρφκμιςθ και το ςυντονιςμό τθσ 

κίνθςθσ, τθσ διάκεςθσ, τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ, τθσ επιςκευισ και των κεμάτων κυκλοφορίασ των 

υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων τθσ ζδρασ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και τθ διαχείριςθ 

των μετακινιςεων των οδθγϊν, για τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των αντίςτοιχων 

Τπθρεςιϊν. 

Οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ αςκοφνταν από τθ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ, παρόλο που δεν είχαν 

προβλεφκεί ςτον Οργανιςμό. Θ δθμιουργία Σμιματοσ κρίνεται απαραίτθτθ, δεδομζνου του 

αυξθμζνου όγκου αρμοδιοτιτων και προσ υποβοικθςθ του ζργου και του Προϊςταμζνου τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ.  
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Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Μζριμνασ  

Μετονομαςία του Σμιματοσ Γραμματείασ, προκειμζνου να περιγραφεί ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ 

Διοικθτικισ Μζριμνασ που αςκεί. 

 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Επαναξιολόγθςθ τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, όπωσ αυτι προζκυψε 

μετά τισ τροποποιιςεισ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ με τισ αρικ. 

203027/28-12-2016 (ΦΕΚ 4329/τ.Βϋ/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΦΕΚ 273/τ.Βϋ/07-02-2017) 

αποφάςεισ του Αςκοφντοσ κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - 

Δυτικισ Μακεδονίασ, για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των μεταφερόμενων αρμοδιοτιτων από 

τισ ΤΔΕ και τον εξορκολογιςμό τθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν πόρων.  Ελιφκθςαν υπόψθ το 

νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο (ςχετικι κείμενθ νομοκεςία και οδθγίεσ του ΓΛΚ) που αφορά 

ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου δαπανϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οι 

παρατθριςεισ τθσ αρικμ. 4/16.01.2017 Γνωμοδότθςθσ του υλλόγου Τπαλλιλων Περιφζρειασ 

Δυτικισ Μακεδονίασ και επιςταμζνθ ςυγκριτικι μελζτθ των υφιςτάμενων οργανιςμϊν όλων των 

Περιφερειϊν, ωσ προσ τθ δομι των οικονομικϊν τουσ υπθρεςιϊν, όπωσ προζκυψε μετά τθν 

τροποποίθςι τουσ για τθν ενςωμάτωςθ των μεταφερόμενων από τισ ΤΔΕ αρμοδιοτιτων ςφμφωνα 

με τουσ ιςχφοντεσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ *ςτισ (9) από τισ (13) Περιφζρειεσ ο ζλεγχοσ 

διενεργείται αποκεντρωμζνα+. Δεδομζνου ότι δεν κακορίςτθκε κεντρικά κοινι δομι για τισ 

οικονομικζσ υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν, παρατθρείται ανομοιομορφία με πλθκϊρα παραλλαγϊν 

ςτθ δομι και ςτθ λειτουργία τουσ. 

Μετονομαςία τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ (ζδρα) ςε Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

Ο Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ & Οικονομικϊν ορίηεται ωσ Προϊςτάμενοσ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Π.Ο.Υ.) τθσ Περιφζρειασ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των άρκρων 25, 26 και 69Γ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ/143), όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν. Κατά τον τρόπο αυτό, αποφορτίηεται το ιδιαίτερα βεβαρθμζνο ζργο 

του Διευκυντι Οικονομικοφ τθσ ζδρασ, ενϊ υπάρχει δυνατότθτα εξουςιοδότθςθσ των 

Προϊςταμζνων Διευκφνςεων Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ των ΠΕ, ωσ ιεραρχικά υφιςτάμενων οργάνων, 

για τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων δθμοςιονομικοφ ελζγχου, αντί των Προϊςταμζνων Σμθμάτων 

Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ. Θ εξουςιοδότθςθ των ωσ άνω αρμοδιοτιτων κρίνεται 

απαραίτθτθ, προκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο του Π.Ο.Τ. και να αντιμετωπιςτεί πιο 

αποτελεςματικά ο κίνδυνοσ λακϊν ι παραλείψεων λόγω υπερβολικοφ φόρτου εργαςίασ και 

υπερςυγκζντρωςθσ αρμοδιοτιτων. Σαυτόχρονα, διαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν, 

μζςω του εποπτικοφ ρόλου του Προϊςτάμενου Γενικισ Διεφκυνςθσ, ο οποίοσ αςκεί πλιρθ ζλεγχο 

επί των οικείων οργανικϊν μονάδων και ζχει τθ δυνατότθτα εξουςιοδότθςθσ των προϊςταμζνων 

τουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ επιμζρουσ δυνατότθτεσ. 

Τμιματα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ  

Σα Σμιματα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ επανζρχονται ςτισ Διευκφνςεισ των 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ δεν υφίςταται πλζον θ ανάγκθ να υπάγονται ςτθν ζδρα. Σο 

μοντζλο υπαγωγισ των Σμθμάτων αυτϊν ςτθν ζδρα αποδείχτθκε εξαιρετικά δυςκίνθτο, κακϊσ 

επιφζρει κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ των δαπανϊν, λόγω τθσ υπζρμετρθσ διαχειριςτικισ 

επιβάρυνςθσ και του φόρτου εργαςίασ τθσ ζδρασ και τθσ ανάγκθσ μεταφοράσ τθσ αλλθλογραφίασ 
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προσ υπογραφι από τον Π.Ο.Τ. Οι αρμοδιότθτεσ αναδιατυπϊνονται, ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ 

του υλλόγου Τπαλλιλων Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Θ προτεινόμενθ διάρκρωςθ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν είναι περιςςότερο ευζλικτθ, κακϊσ 

επιτυγχάνει τθν ενοποίθςθ των διαδικαςιϊν προμθκειϊν, δθμοςιονομικοφ ελζγχου, μιςκοδοςίασ 

και πλθρωμϊν και τθν αποκεντρωμζνθ άςκθςι τουσ ςτο ανϊτερο ιεραρχικό επίπεδο τθσ 

Διεφκυνςθσ κάκε ΠΕ, υπό το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο του Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

 

Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν & Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΠΕ 

Μετονομαςία των Διευκφνςεων Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ των ΠΕ ςε Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν & 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ, κατ’ αντιςτοιχία με τισ Διευκφνςεισ τθσ ζδρασ. 

Τμιμα Προςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ 

Διαχωριςμόσ του Σμιματοσ Προςωπικοφ, Μιςκοδοςίασ & Γραμματείασ (όπωσ είχε διαμορφωκεί με 

τθ μερικι τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ, ΦΕΚ 273/τ.Βϋ/07-02-2017) ςε Σμιμα Προςωπικοφ & 

Μιςκοδοςίασ και Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μζριμνασ. 

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ 

Μεταφορά των Σμθμάτων Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ από τθν ζδρα ςτισ ΠΕ, ςφμφωνα με 

τα προαναφερόμενα. 

Γραφείο  Κίνθςθσ Οχθμάτων 

Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Κίνθςθσ Οχθμάτων, υπαγόμενου ςτθ Διεφκυνςθ. Οι ςχετικζσ 

αρμοδιότθτεσ αςκοφνταν από τθ Διεφκυνςθ, παρόλο που δεν είχαν προβλεφκεί ςτον Οργανιςμό. 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν 

 

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 

υγχϊνευςθ των Σμθμάτων Περιβάλλοντοσ (ζδρασ) και Τδροοικονομίασ (ζδρασ) ςε Σμιμα 

Περιβάλλοντοσ & Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων (ζδρα), με αναβακμιςμζνθ επιτελικι λειτουργία και 

ευελιξία, ϊςτε να ενςωματϊςει τυχόν νζεσ αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα διαχείριςθσ των υδάτων. Θ 

Διεφκυνςθ ζχει πλζον δφο επιτελικά Σμιματα που χωροκετοφνται ςτθν ζδρα και ζχουν τοπικι 

αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Περιφζρεια και ζνα Σμιμα με εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ ανά Περιφερειακι 

Ενότθτα. 

Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν (ζδρα) 

 

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ, υπαγόμενο ςτθ Διεφκυνςθ, 

για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και τθν υποβοικθςθ του ζργου των Σμθμάτων τθσ Δ/νςθσ ωσ προσ 

τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων διοικθτικισ διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, οι 
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διαδικαςίεσ των οποίων ζχουν γίνει ιδιαίτερα ςφνκετεσ και απαιτθτικζσ (ειςαγωγι ςτοιχείων ςτο 

ΚΘΜΔΘ, ΕΘΔΘ, ΚΘΚ, κ.λπ.).  

Τμιμα Τεχνικοφ & Ποιοτικοφ Ελζγχου  

Μετεξζλιξθ και μετονομαςία του Σμιματοσ Εργαςτθρίων ςε Σμιμα Σεχνικοφ & Ποιοτικοφ Ελζγχου, 

με αναβακμιςμζνθ επιτελικι λειτουργία και τοπικι αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Περιφζρεια. 

Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

Δθμιουργία νζου Σμιματοσ Λειτουργίασ Εκνικοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτθν ζδρα, 

προκειμζνου να αςκθκοφν πιο αποτελεςματικά οι αρμοδιότθτεσ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο και 

τθν επόπτευςθ (τεχνικι αςτυνόμευςθ), τθ ςτοιχειϊδθ ςυντιρθςθ και τον Αποχιονιςμό του Εκνικοφ 

Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και τθ διαχείριςθ του μθχανικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Οι εν λόγω 

αρμοδιότθτεσ περιιλκαν, μεταξφ πλθκϊρασ άλλων, ςτο Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ.Σ.Ε. 

(ζδρασ), μετά τθ ςυγχϊνευςθ των πρϊθν κρατικϊν Διευκφνςεων  Σεχνικϊν Ζργων -Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Ζργων (Δ.Δ.Ε.), Διεφκυνςθσ Καταςκευισ Ζργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και Διεφκυνςθσ  Ελζγχου 

υντιρθςθσ Ζργων (Δ.Ε..Ε.)- τθσ Κρατικισ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ που επζφερε θ 

εφαρμογι του Προγράμματοσ «Καλλικράτθσ». Δεδομζνου του μεγάλου εφρουσ αρμοδιοτιτων που 

αςκοφνται από το Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων (αρμοδιότθτεσ τθσ Δ.Ε..Ε., τθσ Δ.Ε.Κ.Ε. και του 

τζωσ Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ.Δ.Ε.), κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναδιανομι τουσ ςε δφο 

διακριτά Σμιματα, ϊςτε να αςκοφνται περιςςότερο οργανωμζνα και αποδοτικά.  

Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν Υποδομϊν 

Δθμιουργία Σμιματοσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν Τποδομϊν, προκειμζνου να 

παρακολουκείται θ ορκι καταςκευι και να διαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία και χριςθ 

φραγμάτων, γεφυρϊν και λοιπϊν υποδομϊν. 

Οι καταςκευζσ πρζπει όχι μόνο να καταςκευάηονται με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ, αλλά και να 

ελζγχονται ςυχνά και ςυςτθματικά, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται χωρίσ να κζτουν ςε κίνδυνο τθν 

αςφάλεια των χρθςτϊν και των πολιτϊν γενικότερα. 

Σο Σμιμα κα ςυντονίηει τισ ενζργειεσ των υπθρεςιϊν καταςκευισ/λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ, 

ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Αςφαλείασ Φραγμάτων (ΦΕΚ 

Βϋ4420/2016) και των επικείμενων Τπουργικϊν Αποφάςεων που κα κακορίηουν διαδικαςίεσ 

ελζγχου/επικεωριςεων. 

 

Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ΠΕ 

 

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ, κατ’ αντιςτοιχία με τθ 

μονάδα τθσ ζδρασ, για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και τθν υποβοικθςθ του ζργου των Σμθμάτων 

τθσ Διεφκυνςθσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων διοικθτικισ διαχείριςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν, οι διαδικαςίεσ των οποίων ζχουν γίνει ιδιαίτερα ςφνκετεσ και απαιτθτικζσ (ειςαγωγι 

ςτοιχείων ςτο ΚΘΜΔΘ, ΕΘΔΘ, ΚΘΚ, κ.λπ.). 
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Τμιμα Εργαςτθρίων  

Κατάργθςθ των Σμθμάτων Εργαςτθρίων και άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ από το Σμιμα 

Σεκμθρίωςθσ, Σεχνικοφ & Ποιοτικοφ Ελζγχου τθσ ζδρασ. 

Τμιμα Λειτουργίασ Επαρχιακοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

Δθμιουργία νζου Σμιματοσ Λειτουργίασ Επαρχιακοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ, κατ’ 

αντιςτοιχία με τθ μονάδα τθσ ζδρασ, προκειμζνου να αςκθκοφν πιο αποτελεςματικά οι 

αρμοδιότθτεσ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο και τθν επόπτευςθ (τεχνικι αςτυνόμευςθ), τθ 

ςτοιχειϊδθ ςυντιρθςθ κακϊσ και τθ διαχείριςθ του μθχανικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Οι 

εν λόγω αρμοδιότθτεσ περιιλκαν, μεταξφ πλθκϊρασ άλλων, ςτο Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ 

Δ.Σ.Ε., μετά τθ ςυγχϊνευςθ των πρϊθν κρατικϊν Διευκφνςεων  Σεχνικϊν Ζργων -Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Ζργων (Δ.Δ.Ε.), Διεφκυνςθσ Καταςκευισ Ζργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και Διεφκυνςθσ  Ελζγχου 

υντιρθςθσ Ζργων (Δ.Ε..Ε.)- τθσ Κρατικισ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ που επζφερε θ 

εφαρμογι του Προγράμματοσ «Καλλικράτθσ». Δεδομζνου του μεγάλου εφρουσ αρμοδιοτιτων που 

αςκοφνται από το Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων (αρμοδιότθτεσ τθσ Δ.Ε..Ε., τθσ Δ.Ε.Κ.Ε. και του 

τζωσ Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ.Δ.Ε.), κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναδιανομι τουσ ςε δφο 

διακριτά Σμιματα, ϊςτε να αςκοφνται περιςςότερο οργανωμζνα και αποδοτικά.  

 

Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακό Παρατθρθτιριο   

Δθμιουργία Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου ςτθν ζδρα τθσ 

Περιφζρειασ και Σμθμάτων Ελζγχου Δόμθςθσ - Σοπικϊν Παρατθρθτιριων ςε κάκε ΠΕ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Αϋ/3-11-2017) «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομημζνου 

Περιβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ» και αναλυτικι καταγραφι των αρμοδιοτιτων τουσ, όπωσ 

περιγράφονται ςτα άρκρα 5 και 6 του εν λόγω νόμου. Θ Διεφκυνςθ ζχει ωσ ςκοπό τθν προςταςία 

και αναβάκμιςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ με τθ διενζργεια ελζγχων, τθ λιψθ μζτρων και 

δράςεων επί κεμάτων που ςχετίηονται με τθν εξάλειψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, τθν ποιότθτα και 

τθν αιςκθτικι του δομθμζνου περιβάλλοντοσ, τθν προςβαςιμότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων και 

καταςκευϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ και λειτουργία Επιτροπϊν που ςχετίηονται με το δομθμζνο 

περιβάλλον, ςε επίπεδο περιφζρειασ. 

  

Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ, με τθ νζα τθσ μορφι, αποτελείται από (5) Διευκφνςεισ του τομζα Ανάπτυξθσ 

και (4) του τομζα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

τον τομζα Ανάπτυξθσ ζγινε εξορκολογιςμόσ των δομϊν, με ςυγχϊνευςθ οργανικϊν μονάδων που 

αςκοφν ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ και εκ νζου προςδιοριςμό των αρμοδιοτιτων, ιδιαίτερα των 

επιτελικϊν μονάδων τθσ ζδρασ, ϊςτε θ λειτουργία τουσ να είναι διακριτι και ςτοχευμζνθ ςτο 

ςυντονιςτικό τουσ ζργο.  

Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ (ζδρασ) 

Οι δφο επιτελικζσ Διευκφνςεισ τθσ ζδρασ ςυγχωνεφονται ςε μία. Θ νζα Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ  

αποτελείται από (3) Σμιματα.  
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1. Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν Αδειϊν 

2. Τμιμα Εμπορίου  

3. Τμιμα Τουριςμοφ & Πολιτιςμοφ  

Τπάρχει αντιςτοίχιςθ των Σμθμάτων τθσ ζδρασ με τα Σμιματα των Διευκφνςεων Ανάπτυξθσ των ΠΕ. 

Σα Σμιματα τθσ ζδρασ ζχουν ρόλο ςυντονιςτικό/ υποςτθρικτικό ςτα Σμιματα των ΠΕ, τα οποία 

ζχουν κυρίωσ εκτελεςτικό/παραγωγικό ρόλο. 

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Επαγγελματικϊν Αδειϊν 

Σο Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν Αδειϊν ζχει τισ αρμοδιότθτεσ των Σμθμάτων 

Τεχνικών Εφαρμογών και Διοικητικών Διαδικαςιών τθσ καταργοφμενθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ, 

Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων, αναδιατυπωμζνεσ ςφμφωνα με αυτζσ που αςκοφνται ςτθν πράξθ.  

Τμιματα Εμπορίου  

Δθμιουργοφνται Σμιματα Εμπορίου, ςτθν ζδρα και ςε κάκε ΠΕ, με ςυντονιςτικό και αμιγϊσ 

εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο αντίςτοιχα. τα Σμιματα Εμπορίου των ΠΕ προτείνεται διαχωριςμόσ 

του τομζα Σουριςμοφ που προςτζκθκε με τον «Καλλικράτθ», κακϊσ απζχει πολφ από τον 

παραδοςιακό προςανατολιςμό του Σμιματοσ Εμπορίου που είναι αποκλειςτικά ελεγκτικόσ, με 

κφριο ςκοπό τθν προςταςία του καταναλωτι.  

Τμιμα Τουριςμοφ & Πολιτιςμοφ  

το πλαίςιο προϊκθςθσ των ςτόχων τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ και τθσ ςυμπόρευςθσ με το νζο 

αναπτυξιακό υπόδειγμα, ζγινε διαςφνδεςθ των τομζων Τουριςμοφ και Πολιτιςμοφ, με τθ 

δθμιουργία ομϊνυμου Σμιματοσ ςτθν ζδρα, προκειμζνου να ςυνδιαμορφϊςουν  ζνα  βιϊςιμο 

πρότυπο ανάπτυξθσ για τθ Δυτικι Μακεδονία. τουσ  κεντρικοφσ ςτόχουσ για τθ ςτρατθγικι 

ανάπτυξθ του Σουριςμοφ τα  επόμενα χρόνια περιλαμβάνονται: α) θ μετάβαςθ από το μοντζλο του 

μαηικοφ, μονοκεματικοφ τουριςμοφ ςε ζναν ποιοτικό, διαφοροποιθμζνο και πολυκεματικό, β) θ 

προϊκθςθ τθσ αειφόρου και ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ, ςφμφωνα με τισ φυςικζσ, 

πολιτιςτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ.  

Σο Σμιμα Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ τθσ ζδρασ ζχει ρόλο ςυντονιςτικό και κα αςκεί τισ επιτελικοφ 

χαρακτιρα αρμοδιότθτεσ του τομζα Πολιτιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ (ζδρασ).  

Οι τομείσ Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ και οι αρμοδιότθτεσ που ςχετίηονται  με τθ διάγνωςθ 

των αναγκϊν και τθ ςτοχευμζνθ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ειδικότθτεσ/δεξιότθτεσ 

που ηθτοφνται από τουσ φορείσ/επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ,  διαςυνδζονται και ενςωματϊνονται 

ςτο Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και ΔΒΜ τθσ Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ 

χεδιαςμοφ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενιςχφεται ο αναπτυξιακόσ ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ ςτθν 

προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και ςτθν αποτελεςματικότερθ 

ςφνδεςθ τθσ ηιτθςθσ με τθν προςφορά εργαςίασ - ςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν 

αγορά εργαςίασ, ςε κλαδικό και τοπικό επίπεδο, ςυμβαδίηοντασ με τισ κατευκφνςεισ τθσ 

ευρωπαϊκισ και εκνικισ  αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, ςτο πλαίςιο των οποίων θ εκπαίδευςθ και θ 

διά βίου μάκθςθ ζχουν καταςτεί οριηόντιοι ςτόχοι για τθν απαςχόλθςθ.  

υνακολοφκωσ, οι αντίςτοιχεσ δομζσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ ζδρασ καταργοφνται (3 Σμιματα: 

Υποςτήριξησ τησ Εκπαίδευςησ, Διά Βίου Μάθηςησ & Παιδείασ, Απαςχόληςησ) και οι εκτελεςτικζσ 

αρμοδιότθτζσ τουσ μεταφζρονται ςτο αντίςτοιχο Σμιμα των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (Τμήμα 
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Τουριςμοφ-Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & Απαςχόληςησ). το Σμιμα αυτό καταγράφεται και θ 

αρμοδιότθτα μεταφοράσ μακθτϊν, που προςτίκεται ωσ δζςμθ αρμοδιοτιτων ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα ςτθν αρικμ. 24001/2013 ΚΤΑ «Μεταφορά μαθητών δημοςίων ςχολείων από τισ 

Περιφζρειεσ» (ΦΕΚ 1449/Βϋ/2013).  

 

Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ ΠΕ 

Οι Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ των τεςςάρων ΠΕ ζχουν 

εκτελεςτικό/παραγωγικό ρόλο και αποτελοφνται από (4) Σμιματα, αναδιαρκρωμζνα κατ’ 

αντιςτοιχία με τα Σμιματα τθσ ζδρασ:  

1. Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων, ωσ μετεξζλιξθ του Σμιματοσ Χοριγθςθσ 

Αδειϊν Ανάπτυξθσ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων 

2. Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν, ωσ μετεξζλιξθ του Σμιματοσ Επαγγζλματοσ 

3. Τμιμα Εμπορίου  

4. Τμιμα Τουριςμοφ-Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & Απαςχόλθςθσ, ωσ μετεξζλιξθ του Σμιματοσ Διά 

Βίου Μάκθςθσ & Παιδείασ και Απαςχόλθςθσ. 

Σα δφο πρϊτα Σμιματα αντιςτοιχίηονται με το Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν 

Αδειϊν τθσ ζδρασ και λειτουργοφν υπό τισ κατευκφνςεισ του. 

Σα Τμιματα Τουριςμοφ-Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & Απαςχόλθςθσ των ΠΕ ενςωματϊνουν τισ 

εκτελεςτικοφ χαρακτιρα αρμοδιότθτεσ των Σμθμάτων Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ τθσ ζδρασ και των 

(3) Σμθμάτων που καταργικθκαν. Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςε ζνα Σμιμα ανά ΠΕ, 

ζςτω και αν δεν ςυνδζονται επαρκϊσ, γιατί ο πραγματικόσ φόρτοσ που δθμιουργοφν τα επιμζρουσ 

αντικείμενα είναι πολφ μικρόσ για να δικαιολογεί τθν φπαρξθ Σμιματοσ για το κακζνα από αυτά. 

Σα Σμιματα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ των Διευκφνςεων Ανάπτυξθσ των ΠΕ διατθροφνται ωσ 

Γραφεία, υπαγόμενα ςτισ Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ των ΠΕ. 

 

Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΠΕ 

τθ δομι του τομζα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν διατθρείται θ αρχι τθσ μθ φπαρξθσ επιτελικισ 

Διεφκυνςθσ, λόγω τθσ εκτελεςτικισ/παραγωγικισ φφςθσ του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν τθσ. Σο 

ςυντονιςτικό και υποςτθρικτικό ρόλο ζχει ο Προϊςτάμενοσ τθσ οικείασ Γενικισ Διεφκυνςθσ.  

τισ Διευκφνςεισ των ΠΕ Κοηάνθσ και Φλϊρινασ αποτυπϊνονται τα αποκεντρωμζνα Τμιματα 

Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν Εορδαίασ και Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων & Τεχνικϊν Θεμάτων 

Αμυνταίου, με βάςθ το άρκρο 41 του ΠΔ 146/10. 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ 

Αναγνωρίηεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ των Διευκφνςεων Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ των ΠΕ 

ςτθν προϊκθςθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ. Οι δομζσ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ 
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ενιςχφονται ςθμαντικά, προκειμζνου να επιτελζςουν επιτυχϊσ το ζργο υποςτιριξθσ τθσ τοπικισ 

αγροτικισ παραγωγισ.  

Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ 

 

Τμιμα Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

Μετονομαςία του Σμιματοσ Προγραμματιςμοφ ςε Σμιμα Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ, προκειμζνου να περιγραφεί πιο εφςτοχα ο ρόλοσ του και οι αρμοδιότθτεσ που 

αςκοφνται. Σο Σμιμα αυτό αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σομεακοφ 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ - ΠΑΑ 2014-2020 (εκτζλεςθ των εκχωροφμενων αρμοδιοτιτων 

τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του Ν. 4314/2014), για ςυγκεκριμζνα υπομζτρα / δράςεισ. 

Τμιμα Αγροτικισ Παραγωγισ 

υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ και δθμιουργία 

Σμιματοσ Αγροτικισ Παραγωγισ. 

Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν 

το πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Αγροτικοφ Σομζα, δθμιουργείται Σμιμα 

Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν ςτθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ τθσ ζδρασ, με ςκοπό 

τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ των γεωργϊν και κτθνοτρόφων για τθν εφαρμοηόμενθ αγροτικι πολιτικι, το 

νομικό πλαίςιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, κακϊσ και τθ δυναμικι εξζλιξθσ του αγροτικοφ 

τομζα ςε εγχϊριο και διεκνζσ επίπεδο. Λδιαίτερα, μζςω του Σμιματοσ επιδιϊκεται θ ςτοχευμζνθ 

κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ των αγροτϊν ςε κζματα που αφοροφν τθν παραγωγι και τθ διάκεςθ 

των προϊόντων τουσ, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ και τουσ Γεωργικοφσ υμβοφλουσ, ςτθ 

βάςθ του Περιφερειακοφ χεδίου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

 

Διεφκυνςθ και Υποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ 

Διαμορφϊνεται ενιαία κάκετθ κτθνιατρικι δομι, με τθ δθμιουργία (4) Τποδιευκφνςεων ανά 

Περιφερειακι Ενότθτα, υπαγόμενων ςτθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ τθσ ζδρασ.  

Θ αλλαγι αυτι κεωρείται αναγκαία, όπωσ προζκυψε και κατά το ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσ, κακϊσ 

διαπιςτϊκθκε ςφγχυςθ ςε επίπεδο αλλθλοεπικάλυψθσ αρμοδιοτιτων μεταξφ Σμθμάτων ζδρασ και 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων, δυςχερισ διοικθτικι διαςφνδεςθ και ζλλειψθ επικοινωνίασ μεταξφ των 

Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν και αδυναμία ςυντονιςμοφ ζργων και κτθνιατρικϊν δράςεων, δεδομζνου 

ότι δεν υπάρχει δομικι ςχζςθ τθσ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ (ζδρασ) με τα Σμιματα Κτθνιατρικισ 

των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (δεν υπάρχει ενότθτα εντολισ), κακϊσ και ςε επίπεδο 

ειδικότθτασ των προϊςταμζνων Διεφκυνςθσ των ΠΕ. 

Κτθνιατρικά Γραφεία 

Αποτφπωςθ των αποκεντρωμζνων Κτθνιατρικϊν Γραφείων, με βάςθ το άρκρο 41 του ΠΔ 146/10. 

Προτείνεται, επιπλζον, θ δθμιουργία Κτθνιατρικοφ Γραφείου Νεςτορίου, υπαγόμενου ςτθν 

Τποδιεφκυνςθ Κτθνιατρικισ Καςτοριάσ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν καλφτερα οι ανάγκεσ τθσ 

περιοχισ.  
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Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων 

υςτινεται Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων, υπαγόμενο ςτθν Τποδιεφκυνςθ Κτθνιατρικισ 

τθσ ΠΕ Καςτοριάσ, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παραγωγισ του κλάδου 

εκτροφισ Γουνοφόρων Ηϊων. 

Σο Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων κα είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων και 

δράςεων ςχετικϊν με το εμπόριο και τθν προςταςία τθσ υγείασ και ευηωίασ των Γουνοφόρων Ηϊων 

και τθν ενθμζρωςθ των εκτροφζων των περιοχϊν εκτροφισ (ΠΕ Κοηάνθσ και Καςτοριάσ).  

Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ ΠΕ 

Διαχωριςμόσ του Σμιματοσ Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ και δθμιουργία Τμιματοσ Φυτικισ 

Παραγωγισ & Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τμιματοσ Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ, 

με κατάργθςθ του Σμιματοσ Αλιείασ και ςυγχϊνευςθ των αρμοδιοτιτων του.  

Τμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

Σο Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κα αςκεί και τισ αντίςτοιχεσ 

αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ ζδρασ, ωσ προσ 

τθ διαχείριςθ του ΠΑΑ ςε τοπικό επίπεδο. 

Τμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων 

Δθμιουργείται Σμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα, που κα αςκεί 

αποκεντρωμζνα τισ αρμοδιότθτεσ για κζματα εγγειοβελτιωτικϊν ζργων - ΟΕΒ και προϊκθςθσ τθσ 

εκμθχάνιςθσ τθσ γεωργίασ και του αγροτικοφ εξθλεκτριςμοφ, ςφμφωνα με τισ αρικμ. 15 και 14 

αρμοδιότθτεσ του β «Τποτομζα Γεωργίασ» του τομζα Βϋ «Γεωργίασ – Κτθνοτροφίασ – Αλιείασ» τθσ 

παρ. ΛΛ του άρκρου 186 του Ν. 3852/2010 αντίςτοιχα. Με τον τρόπο αυτό, αποκακίςταται το 

ζλλειμμα τεχνικοδιοικθτικισ υποςτιριξθσ των αγροτϊν που δθμιουργικθκε μετά τθν κατάργθςθ 

των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν με τον «Καλλικράτθ».   

Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ 

Αποτφπωςθ των αποκεντρωμζνων Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ, με βάςθ το άρκρο 41 του ΠΔ 

146/10. Προτείνεται, επιπλζον, θ δθμιουργία Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ Εορδαίασ και 

Σερβίων, υπαγόμενων ςτθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ ΠΕ Κοηάνθσ, βάςει των αυξθμζνων 

αναγκϊν εξυπθρζτθςθσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ (ειςαγωγζσ – εξαγωγζσ φροφτων και ηωοτροφϊν).  

   

Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ 

 

Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ  

Κατάργθςθ του Τμιματοσ Υπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Υγείασ, με αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων 

του και μεταφορά τουσ ςτα Σμιματα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Τγείασ των ΠΕ.  
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Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ 

Κατάργθςθ του Τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του ςτο Σμιμα 

Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν. 

Κατάργθςθ του Τμιματοσ Ακλθτιςμοφ & Πολιτιςμοφ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του τομζα 

Πολιτιςμοφ ςτα Σμιματα Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ ζδρασ και Σουριςμοφ-Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & 

Απαςχόλθςθσ των ΠΕ τθσ Γεν. Διεφκυνςθσ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν και των 

αρμοδιοτιτων του τομζα Ακλθτιςμοφ ςτο Σμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ των ΠΕ. 

Οι αρμοδιότθτεσ ςχεδιαςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ 

για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και τθν Κοινωνικι υνοχι που αςκοφνται από το  Τμιμα Παρατθρθτθρίου 

Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, όπωσ είχαν προςτεκεί με βάςθ τισ διατάξεισ των 

άρκρων 13 και 14 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236Αϋ) «Εθνικόσ Μηχανιςμόσ Συντονιςμοφ, 

Παρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικήσ Ζνταξησ και Κοινωνικήσ Συνοχήσ, 

ρυθμίςεισ για την κοινωνική αλληλεγγφη και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 

άλλεσ διατάξεισ», μεταφζρονται ςτο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και 

Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο 

ςχετικό πεδίο τθσ παροφςασ. 

 

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ ΠΕ 

Μετονομαςία του Σμιματοσ Φαρμάκων και Φαρμακείων ςε Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων και 

Επαγγελμάτων Υγείασ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που μεταφζρκθκαν από το καταργοφμενο 

τμιμα Τπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Τγείασ τθσ ζδρασ. 

 

Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ 

 
Αυτοτελζσ Γραφείο Υπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) 

υςτινεται Αυτοτελζσ Γραφείο Υπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (Data Protection 

Officer - DPO), υπαγόμενο απευκείασ ςτον Περιφερειάρχθ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου του 2016 (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, EL L119, ςτο εξισ «Γ.Κ.Π.Δ.»), για τθ διοικθτικι και 

τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου του Τπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO), ςτθν 

αποτελεςματικι ενάςκθςθ των αρμοδιοτιτων του. 

Ο Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) εποπτεφει όλεσ τισ πράξεισ επεξεργαςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων και διαςφαλίηει τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων εντόσ τθσ 

Περιφζρειασ. Διευκολφνει τθ ςυμμόρφωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ και του εκτελοφντοσ τθν 

επεξεργαςία με τισ διατάξεισ του Γ.Κ.Π.Δ. και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν προςταςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και μεςολαβεί μεταξφ των διαφόρων ενδιαφερομζνων, όπωσ 

εποπτικισ αρχισ και υποκειμζνων των δεδομζνων. Είναι απαραίτθτοσ και υποχρεωτικόσ ο οριςμόσ 

του, κακϊσ αποτελεί το πρϊτο ςθμείο επαφισ για τθν εποπτικι αρχι και τα υποκείμενα των 

δεδομζνων. 
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Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ  

υςτινεται Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ, υπαγόμενο απευκείασ ςτον Περιφερειάρχθ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ παρ. VI του άρκρου 186 του ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, για τθν 

προϊκθςθ των πολιτικϊν και δράςεων τθσ Περιφζρειασ για τθν ιςότθτα των φφλων ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων και του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τθν Λςότθτα των Φφλων και 

ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφερειακι Επιτροπι Λςότθτασ των Φφλων. 

Νομικι Υπθρεςία 

υςτινεται Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ςτθν ΠΕ Κοηάνθσ, κακϊσ ςιμερα υφίςτανται ςχετικά 

Γραφεία μόνον ςτισ υπόλοιπεσ ΠΕ. Θ ρθτι πρόβλεψθ Γραφείου για τθν ΠΕ Κοηάνθσ είναι 

απαραίτθτθ, κακϊσ οι δικθγόροι που ςτελεχϊνουν τα Γραφεία των ΠΕ εκπροςωποφν μόνον τθν 

αντίςτοιχθ ΠΕ ςτθν οποία προςλιφκθκαν και όχι κάκε άλλθ ΠΕ (άρκρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 146/10). 

Αυτοτελζσ Τμιμα Π.ΑΜ.Π.Σ.Ε.Α.  

υςτινεται Γραφείο Π.ΑΜ.Π.Σ.Ε.Α. ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ, ϊςτε να αςκοφνται κατ’ 

αντιςτοιχία με τισ υπόλοιπεσ ΠΕ οι αρμοδιότθτεσ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Π.ΑΜ.Π..Ε.Α. ςε τοπικό 

επίπεδο. 

Γραφεία Γενικϊν Διευκφνςεων  

υςτινονται Γραφεία Γενικϊν Διευκφνςεων που υπάγονται απευκείασ ςτθν οικεία Γενικι 

Διεφκυνςθ, για τθν υποςτιριξθ του Προϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του, ιδίωσ ςτο ζργο ςυντονιςμοφ και εποπτείασ των υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ, ςτθν παρακολοφκθςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων, ςτθ ςφνταξθ ςχετικϊν 

ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων, ςτθ ςφνταξθ κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τισ υποκείμενεσ 

οργανικζσ μονάδεσ, ςτθν οργάνωςθ τθσ επικοινωνίασ με τισ υπθρεςίεσ και το κοινό, κακϊσ και ςτθν 

εν γζνει παροχι γραμματειακισ υποςτιριξθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

Γραφείο Εκτελεςτικοφ Γραμματζα 

υςτινεται Γραφείο Εκτελεςτικοφ Γραμματζα, για τθν υποςτιριξθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα 

κατά τθν άςκθςθ των εκάςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο και κάκε άλλθ ειδικι διάταξθ ι 

κανονιςτικι πράξθ, αρμοδιοτιτων του και τθν διοικθτικι - τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων του. 

Γραφείο Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ 

υςτινεται Γραφείο Περιφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ, για τθ 

διοικθτικι υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ υμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ ςτθν 

ενάςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 179 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ ιςχφει. 

Γραφεία Διευκφνςεων  

υςτινονται τα παρακάτω Γραφεία, υπαγόμενα απευκείασ ςτθν οικεία Διεφκυνςθ, για τθν 

υποςτιριξθ του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του, ςτισ περιπτϊςεισ 

που απαιτείται διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, που δεν ανάγονται ςτα 

κακικοντα των υποκείμενων μονάδων και δεν αφοροφν αποκλειςτικά διοικθτικι υποςτιριξθ 

γραμματειακοφ τφπου. 
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ΔΟ1.3 Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μζριμνασ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν (ζδρα) 

ΔΟ3.5 Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μζριμνασ Δ/νςεων Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν ΠΕ 

ΠΤ2.0.1 Γραφείο Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (ζδρα) 

ΠΤ3.0.1 Γραφείο Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΠΕ Δ/νςεων Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ 

ΠΤ4.0.1 Γραφείο Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ 

ΕΜ2.0.0 Γραφείο Διευκφνςεων Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ ΠΕ 

ΕΜ3.5 Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Μεταφορϊν δ/ΝΕΩΝ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 
ΠΕ 

ΑΚ4.0.1 Γραφείο Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ 

 

Σα Γραφεία Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ/Γραμματείασ αςκοφν ωσ βαςικζσ αρμοδιότθτεσ: 

 τθν πρωτοκόλλθςθ ειςερχόμενων εγγράφων 

 τθ διεκπεραίωςθ εξερχόμενων εγγράφων/αλλθλογραφίασ 

 τθν αρχειοκζτθςθ/οργάνωςθ/ταξινόμθςθ 

 τθ γραμματειακι υποςτιριξθ/υποβοικθςθ του ζργου του Διευκυντι. 

ε ζνα ςφγχρονο δθμόςιο,  όπου λόγω του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ και τθσ θλεκτρονικοποίθςθσ 

των υπθρεςιϊν: 

 οι αιτιςεισ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςυνοδευόμενεσ από ςυνθμμζνα ζγγραφα 

 θ διακίνθςθ/διεκπεραίωςθ των εγγράφων γίνεται θλεκτρονικά, με τθ ςυμμετοχι κυρίωσ των 

ειςθγθτϊν και προϊςταμζνων 

 οι ειςθγθτζσ και οι προϊςτάμενοι των μονάδων διακζτουν τισ δεξιότθτεσ δθμιουργίασ 

/επεξεργαςίασ εγγράφων,  

ο ρόλοσ τθσ γραμματείασ ςτθν παραλαβι, επεξεργαςία και αποςτολι εγγράφων περιορίηεται κατά 

πολφ. τθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ ιδθ και πολφ επιτυχθμζνα ζχει ενςωματωκεί ςτθ 

λειτουργία των οργανικϊν μονάδων θ θλεκτρονικι διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων, ενϊ 

δρομολογοφνται, τόςο ςε επίπεδο Περιφζρειασ και κυρίωσ ςε επίπεδο Τπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, δράςεισ ψθφιοποίθςθσ των υπθρεςιϊν και διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων.  

 


