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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΑΠΟΣΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Σκήκα Α΄
Κεληξηθή Τπεξεζία - Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Άξζξν 1
Πεξηερόκελν Οξγαληζκνύ
1. Με τον παρόντα Οργανιςμό κεςπίηονται οι γενικοί κανόνεσ που διζπουν τθν οργάνωςθ
και λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και κακορίηονται:
α) Θ Αποςτολι τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ προκφπτει από τισ κείμενεσ διατάξεισ που διζπουν τθ
ςφςταςθ και τισ αρμοδιότθτζσ τθσ, κακϊσ και θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςε
οργανικζσ μονάδεσ (Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ/Υποδιευκφνςεισ, αυτοτελείσ
Διευκφνςεισ, Τμιματα, αυτοτελι Τμιματα, Γραφεία/αυτοτελι Γραφεία).
β) Θ ονομαςία, θ χωρικι αρμοδιότθτα και οι επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ των παραπάνω
οργανικϊν μονάδων, κακϊσ και οι ςτρατθγικοί, επιχειρθςιακοί και λειτουργικοί ςκοποί των
Γενικϊν Διευκφνςεων, Διευκφνςεων/Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων/Γραφείων αντίςτοιχα.
γ) Οι κζςεισ του μονίμου προςωπικοφ κατά κατθγορίεσ, κλάδουσ και ειδικότθτεσ.
δ) Θ γενικι περιγραφι κακθκόντων κάκε κζςθσ ευκφνθσ, κακϊσ και οι κατθγορίεσ, οι
κλάδοι και οι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ που κρίνονται για τισ κζςεισ προϊςταμζνων των
υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.
2. Με τον παρόντα Οργανιςμό τίκενται οι κανόνεσ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των
υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα αφενόσ με τισ αρχζσ και τουσ
κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ διοίκθςθσ, των ςυςτθμάτων ποιότθτασ και τισ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν και αφετζρου ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ ανταπόκριςθσ ςτισ δθμογραφικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ
περιοχισ ευκφνθσ τθσ.
Άξζξν 2
Απνζηνιή Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
1. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ είναι αυτοδιοικοφμενο κατά τόπο νομικό πρόςωπο
δθμοςίου δικαίου και αποτελεί ιςχυρό αυτοδιοικθτικό κεςμό, με πλειάδα αρμοδιοτιτων
και αναπτυξιακζσ ευκφνεσ, ο οποίοσ διαμορφϊνει πολιτικι ςε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
2. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ περιλαμβάνει τουσ Νομοφσ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Κοηάνθσ και Φλϊρινασ. Ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ είναι θ Κοηάνθ. Κάκε νομόσ αποτελεί και
Ρεριφερειακι Ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
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3. Αποςτολι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 3 του Ν.
3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), είναι ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ
και θ υλοποίθςθ πολιτικϊν ςε περιφερειακό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν
πολιτικϊν.
Άξζξν 3
Όξγαλα Γηνίθεζεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
1. Τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ είναι ο Ρεριφερειάρχθσ, οι
Αντιπεριφερειάρχεσ, το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ Οικονομικι
Επιτροπι.
α) Περιφερειάρχθσ
Ο Ρεριφερειάρχθσ προαςπίηει το δθμόςιο ςυμφζρον, κατευκφνει τθν υλοποίθςθ του
ςχεδίου περιφερειακισ ανάπτυξθσ και αςκεί τα κακικοντά του με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ
διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ
νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
β) Αντιπεριφερειάρχεσ
Οι Αντιπεριφερειάρχεσ, οι οποίοι επικουροφν τον Ρεριφερειάρχθ, διακρίνονται ςε
χωρικοφσ, οι οποίοι είναι ίςοι ςε αρικμό με τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, και ςε κεματικοφσ,
οι οποίοι μπορεί να είναι ζωσ οκτϊ (8). Ορίηονται και ανακαλοφνται με απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ανωτζρω άρκρου, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
γ) Πρόεδροσ Περιφερειακοφ υμβουλίου
Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που κακορίηονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου.
δ) Περιφερειακό υμβοφλιο
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο αποτελείται από τουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ, οι οποίοι
εκλζγονται με άμεςθ, κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία και ζχουν τετραετι κθτεία. Ζχει το
τεκμιριο αρμοδιότθτασ για όλεσ τισ υποκζςεισ τθσ Ρεριφζρειασ, εκτόσ από εκείνεσ που
ζχουν ανατεκεί με ρθτι διάταξθ νόμου ςε άλλο όργανό τθσ ι ζχουν μεταβιβαςτεί από το
ίδιο το Συμβοφλιο ςε Επιτροπι του.
Ρλθκυςμόσ περιφζρειασ ςε κατοίκουσ

Αρικμόσ μελϊν Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου

Ζωσ 300.000

41
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Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, του ςχετικοφ Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ του και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
ε) Εκτελεςτικι Επιτροπι
Αποτελεί ςυλλογικό ςυντονιςτικό και εκτελεςτικό όργανο τθσ Ρεριφζρειασ και
παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ ςε όλουσ τουσ τομείσ
αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του προγράμματοσ
περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Αποτελείται από τον Ρεριφερειάρχθ, ωσ πρόεδρο, και τουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ. Στισ ςυνεδριάςεισ καλείται υποχρεωτικά και ςυμμετζχει χωρίσ
δικαίωμα ψιφου ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ τθσ Ρεριφζρειασ, ενϊ καλοφνται επίςθσ,
όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι προϊςτάμενοι των Γενικϊν Διευκφνςεων, Διευκφνςεων και
λοιπϊν οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ.
Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 174 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ
νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
ςτ) Οικονομικι Επιτροπι
Είναι ςυλλογικό όργανο και όργανο για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ
λειτουργίασ τθσ Ρεριφζρειασ. Αποτελείται από τον Ρεριφερειάρχθ ι τον οριηόμενο από
αυτόν Αντιπεριφερειάρχθ, ωσ πρόεδρο, από δφο Αντιπεριφερειάρχεσ ωσ μζλθ, που
ορίηονται από τον Ρεριφερειάρχθ και από μζλθ τα οποία εκλζγονται μεταξφ των μελϊν του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου.
Ο αρικμόσ των εκλεγόμενων μελϊν (πζραν του προζδρου και των δφο Αντιπεριφερειαρχϊν)
ςυναρτάται με τον μόνιμο πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ.
Ρλθκυςμόσ
Ρεριφζρειασ ςε
κατοίκουσ

Αρικμόσ εκλεγόμενων
μελϊν Οικονομικισ
Επιτροπισ

Σφνολο μελϊν
Οικονομικισ
Επιτροπισ (μαηί με τα
3 οριηόμενα μζλθ)

Ελάχιςτοσ αρικμόσ
εκλεγόμενων μελϊν
που προζρχονται από
τθν παράταξθ του
Ρεριφερειάρχθ

Ζωσ 300.000

6

9

2

Αςκεί τισ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται
από τισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
η) Επιτροπζσ Περιφερειακοφ υμβουλίου
Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ
πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, μπορεί να ςυνιςτϊνται μζχρι δφο (2) Επιτροπζσ
αποφαςιςτικοφ χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ το Συμβοφλιο μεταβιβάηει αρμοδιότθτζσ του για
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ περιφερειακισ πολιτικισ, που ορίηονται από αυτό ανάλογα με τα
χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 164 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και
του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου. Ρρόεδροσ κάκε επιτροπισ
είναι ο αρμόδιοσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ επιτροπισ Αντιπεριφερειάρχθσ.
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Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου φςτερα από πρόταςθ του Ρροζδρου του
δφνανται να ςυγκροτοφνται adhoc γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ, για τθν επεξεργαςία και
ειςιγθςθ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο κεμάτων που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ
περιφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 164Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/0706-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ
πλαιςίου. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ ορίηεται ο Ρεριφερειακόσ
Σφμβουλοσ που προεδρεφει. Σε αυτζσ τισ επιτροπζσ μπορεί να μετζχουν Σφμβουλοι που
προτείνονται από όλεσ τισ παρατάξεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, υπάλλθλοι τθσ
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα
τθσ επιτροπισ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ.
θ) Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 242 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφουν, προβλζπεται μία (1) κζςθ μετακλθτοφ Εκτελεςτικοφ Γραμματζα ςτθν ζδρα τθσ
Ρεριφζρειασ. Με τισ ίδιεσ διατάξεισ κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ που ανακζτει ο
Ρεριφερειάρχθσ με απόφαςι του ςτον Εκτελεςτικό Γραμματζα, οι οποίεσ ανάγονται ιδίωσ
ςτθν υπογραφι με εντολι του εγγράφων και πιςτοποιθτικϊν, πλθν χρθματικϊν
ενταλμάτων, κακϊσ και αρμοδιότθτεσ που ορίηονται ρθτά και αφοροφν το ςυντονιςμό, τθν
οργάνωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
διαδικαςίασ εφαρμογισ των αποφάςεων των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ από τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ.
2. Πργανα γνωμοδοτικοφ και διαμεςολαβθτικοφ χαρακτιρα τθσ Ρεριφζρειασ είναι θ
Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, ο Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ,
θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων, κακϊσ και οι γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα
επιτροπζσ τθσ περ. (η) του άρκρου 3 του παρόντοσ.
α) Περιφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ
Θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ρεριφζρειασ
και αποτελείται από εκπροςϊπουσ των, κατά το δυνατόν, αντιπροςωπευτικότερων, ςε
περιφερειακό επίπεδο, φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Γνωμοδοτεί ςχετικά με κρίςιμα
ηθτιματα και διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των τοπικϊν προβλθμάτων και τθν
αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθσ περιφζρειασ, ακόμθ και με παράλλθλθ
θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ μζςω διαδικτφου. Ενιςχφει τθ ςυμμετοχι των
κοινωνικϊν εταίρων και των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ
περιφζρειασ.
Στθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου. Στισ ςυνεδριάςεισ προςκαλοφνται και ςυμμετζχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα
λόγου ο Ρεριφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ, οι εκπρόςωποι των πολιτικϊν κομμάτων
που εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι, κακϊσ και οι επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων
που εκπροςωποφνται ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. Επίςθσ είναι δυνατόν να καλοφνται και
να παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα ςυηθτοφμενα κζματα, οι Διμαρχοι τθσ περιφζρειασ,
κακϊσ και εκπρόςωποι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ περιφζρεια,
των κρατικϊν υπθρεςιϊν που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν περιφζρεια και ο Ρεριφερειακόσ
Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ.
Συνιςτάται με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, θ κθτεία τθσ ακολουκεί τθ κθτεία
των περιφερειακϊν αρχϊν και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
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του άρκρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του
λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
β) Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
Ο Συμπαραςτάτθσ ςυγκαταλζγεται ςτισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ και λειτουργεί με βάςθ τουσ
νόμουσ και τθ ςυνείδθςθ, με ςκοπό τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων, ςφμφωνα με τθν
αρχι τθσ επικουρικότθτασ. Δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων φυςικϊν ι
νομικϊν προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, των νομικϊν τθσ
προςϊπων και των επιχειριςεϊν τθσ και αςκεί διαμεςολάβθςθ, προκειμζνου να επιλυκοφν
τα ςχετικά προβλιματα ςτο πλαίςιο του ίδιου του Ο.Τ.Α., ϊςτε να αποτρζπονται πρόςκετεσ
διαδικαςίεσ, όπωσ προςφυγι ςε ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ ι ςτθ δικαιοςφνθ.
Επιλζγεται με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, θ κθτεία του ακολουκεί τθ κθτεία
των περιφερειακϊν αρχϊν και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
του άρκρου 179 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του
λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου.
γ) Περιφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων
Θ Επιτροπι μεριμνά και υποςτθρίηει τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τθσ
Ρεριφζρειασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πολιτικζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των
Φφλων και το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων. Συνεργάηεται με τισ
Δθμοτικζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ, τισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειασ, με το
Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, με λοιπζσ δομζσ και ςυλλογικότθτεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ προϊκθςθσ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων και
δικαιωμάτων των γυναικϊν, με τισ δομζσ του Δικτφου τθσ ΓΓΙΦ για τθν πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν ςτθν περιφζρεια, κακϊσ και με φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν.
Συγκροτείται με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 186, παρ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/0706-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ
πλαιςίου.
Άξζξν 4
Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ (ΡΤΑ) Δυτικισ Μακεδονίασ, το οποίο ζχει ςυςτακεί
ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, εποπτεφεται από τον Ελεγκτι
Νομιμότθτασ και διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 190 ζωσ και 193 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010),όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Το ΡΤΑ διοικείται από Διοικθτικό
Συμβοφλιο (ΔΣ), που ςυγκροτείται με απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ, με τον Ρεριφερειάρχθ, ωσ
πρόεδρο του ΔΣ. Σκοπόσ του Ταμείου είναι ενδεικτικά, κατά το άρκρο 190 του ανωτζρω
Νόμου, θ διαχείριςθ, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου,
πιςτϊςεων που αφοροφν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα τθσ
περιοχισ τθσ Ρεριφζρειασ και θ υποςτιριξθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ευρφτερων τθσ
περιφζρειασ χωρικϊν αναπτυξιακϊν ενοτιτων. Θ οργάνωςθ και λειτουργία του ΡΤΑ
κακορίηεται από τουσ Κανονιςμοφσ προςωπικοφ, οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ,
κακϊσ και κάκε άλλο Κανονιςμό που κρίνεται απαραίτθτοσ για τθ λειτουργία του, όπωσ
ειδικότερα ορίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 193 του ανωτζρω Νόμου.
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Άξζξν 5
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, θ οποία υπάγεται
απευκείασ ςτον Ρεριφερειάρχθ, ζχει ωσ ςκοπό τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που
ορίηονται ςτουσ εκάςτοτε νόμουσ «για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων» ανά προγραμματικι περίοδο και τθν άςκθςθ των
αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ του οικείου ΕΡ, ςφμφωνα με το ιςχφον ςφςτθμα διαχείριςθσ και
ελζγχου και τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Σκήκα Α΄
Κεληξηθή Τπεξεζία - Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Άξζξν 6
Βαζηθή Γηάξζξωζε Τπεξεζηώλ
1. Οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ διαρκρϊνονται ςε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο.
2. Οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ οργανϊνονται ςτο πλαίςιο τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ και υπάγονται ςε οργανικι μονάδα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
3. Οι υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ (ζδρασ) τθσ Ρεριφζρειασ ζχουν κατ’ αρχιν
επιτελικό και ςυντονιςτικό ρόλο και αςκοφν αρμοδιότθτεσ υπερτοπικοφ χαρακτιρα, ενϊ οι
υπθρεςίεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ζχουν κατ’ αρχιν ρόλο εκτελεςτικό και
εφαρμοςτικό και αςκοφν αρμοδιότθτεσ τοπικοφ χαρακτιρα. Οι υπθρεςίεσ τόςο τθσ ζδρασ
όςο και των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων οφείλουν να ςυνεργάηονται κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ.
Άξζξν 7
Γηάξζξωζε Κεληξηθήο Τπεξεζίαο
Θ Κεντρικι Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ διαρκρϊνεται ωσ κατωτζρω:
ΚΩΔΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

Α

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΠΘΡΕΙΕ - ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ

ΟΑ

Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ
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ΔΟ

Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν

ΠΤ

Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν

ΕΜ

Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν

ΑΚ

Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΤΜ

Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ
Άξζξν 8
Αλαιπηηθή Γηάξζξωζε Τπεξεζηώλ

Οι Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ διαρκρϊνονται ωσ κατωτζρω:
ΚΩΔΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

Α

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΠΘΡΕΙΕ - ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ

Α0.0.1

Γραφείο Ρεριφερειάρχθ

Α0.0.2

Γραφεία Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν

Α0.0.3

Γραφεία Θεματικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν

Α0.0.4

Γραφείο Εκτελεςτικοφ Γραμματζα

Α0.0.5

Γραφείο Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ

Α0.0.6

Γραφείο Υπεφκυνου Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων

Α0.0.7

Γραφείο Ιςότθτασ

Α0.0.8

Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων

Α0.1

Νομικι Υπθρεςία

Α0.1.1

Γραφεία Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ

Α0.2

Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου

Α0.3

Αυτοτελζσ Τμιμα Ραλλαϊκισ Άμυνασ και Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν (Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α.)

Α0.3.1

Γραφεία Ραλλαϊκισ Άμυνασ και Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
(Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α.)

Α1

Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Α1.1

Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ

ΟΑ

Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ

ΟΑ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ

ΟΑ1

Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ

ΟΑ1.1

Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ

ΟΟΑ2.1

Τμιμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ
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ΟΟΑ2.2

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ

ΟΑ1.4

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ

ΟΟΑ2.3

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Υποδομϊν

ΟΑ1.6

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου
Μάκθςθσ

ΟΑ1.7

Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ

ΟΑ2

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Δράςεων

ΟΑ2.0.1

Γραφείο Υποςτιριξθσ Επενδυτϊν

ΟΑ2.1

Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ

ΟΑ2.2

Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων

ΟΑ2.3

Τμιμα Ενίςχυςθσ Επιχειρθματικότθτασ

ΟΑ2.4

Τμιματα Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΡΕ

ΟΑ3

Διεφκυνςθ Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ

ΟΑ3.1

Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ

ΟΑ3.2

Τμιμα Θεςμικισ Υποςτιριξθσ

ΟΑ3.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ

ΟΑ3.4

Τμιμα Στοχοκεςίασ και Απολογιςμοφ

ΟΑ4

Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

ΟΑ4.1

Τμιμα Διαφάνειασ και Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων

ΟΑ4.2

Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων

ΟΑ4.3

Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν

ΟΑ4.4

Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ

ΟΑ4.5

Τμιματα Ρλθροφορικισ ΡΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ

ΔΟ

Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν

ΔΟ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν

ΔΟ1

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν

ΔΟ1.1

Τμιμα Ρροςωπικοφ

ΔΟ1.2

Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων

ΔΟ1.3

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Μζριμνασ

ΔΟ1.4

Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων

ΔΟ2

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

ΔΟ2.1

Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν
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ΔΟ2.2

Τμιμα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ

ΔΟ2.3

Τμιμα Μιςκοδοςίασ

ΔΟ2.4

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

ΔΟ2.5

Τμιμα Ρρομθκειϊν

ΔΟ2.6

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ

ΔΟ3

Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ Γρεβενϊν,
Καςτοριάσ, Φλϊρινασ

ΔΟ3.0.1

Γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων

ΔΟ3.1

Τμιμα Ρροςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ

ΔΟ3.2

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ

ΔΟ3.3

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

ΔΟ3.4

Τμιμα Ρρομθκειϊν

ΔΟ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Μζριμνασ

ΠΤ

Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν

ΡΥ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν

ΠΤ1

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ

ΡΥ1.1

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων

ΡΥ1.2

Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ

ΡΥ1.3

Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ ΡΕ

ΠΤ2

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν

ΡΥ2.0.1

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ

ΡΥ2.1

Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου

ΡΥ2.2

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ

ΡΥ2.3

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων

ΡΥ2.4

Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ

ΡΥ2.5

Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν Υποδομϊν

ΠΤ3

Διευκφνςεισ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ

ΡΥ3.0.1

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ

ΡΥ3.1

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ

ΡΥ3.2

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων ΡΕ

ΡΥ3.3

Τμιμα Λειτουργίασ Επαρχιακοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ

ΠΤ4

Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακό Παρατθρθτιριο
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ΡΥ4.0.1

Γραφείο Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ

ΡΥ4.1

Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια ΡΕ

ΕΜ

Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν

ΕΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν

ΕΜ1

Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ

ΕΜ1.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Επαγγελματικϊν Αδειϊν

ΕΜ1.2

Τμιμα Εμπορίου

ΕΜ1.3

Τμιμα Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ

ΕΜ2

Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ ΠΕ

ΕΜ2.0.0

Γραφείο Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ

ΕΜ2.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Ρόρων

ΕΜ2.2

Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν

ΕΜ2.3

Τμιμα Εμπορίου ΡΕ

ΕΜ2.4

Τμιμα Τουριςμοφ-Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Απαςχόλθςθσ

ΕΜ3

Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΠΕ

ΕΜ3.1

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ

ΕΜ3.2

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ

ΕΜ3.3

Τμιμα ΚΤΕΟ

ΕΜ3.4

Τεχνικό Τμιμα

ΕΜ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Μεταφορϊν

ΕΜ3.6

Τμιμα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Εορδαίασ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ

ΕΜ3.7

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων και Τεχνικϊν Θεμάτων Αμυνταίου
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Φλϊρινασ

ΑΚ

Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΑΚ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΑΚ1

Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ

ΑΚ1.1

Τμιμα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

ΑΚ1.2

Τμιμα Αγροτικισ Ραραγωγισ

ΑΚ1.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν

ΑΚ2

Διεφκυνςθ Πολιτικισ Γθσ

ΑΚ2.1

Τμιμα Τοπογραφίασ
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ΑΚ2.2

Τμιμα Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ

ΑΚ3

Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ ΠΕ

ΑΚ3.0.1

Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ

ΑΚ3.1

Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ και Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

ΑΚ3.2

Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ και Αλιείασ

ΑΚ3.3

Τμιμα Ροιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου

ΑΚ3.4

Τμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων

ΑΚ3.5

Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ ΡΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Φλϊρινασ

ΑΚ4

Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ

ΑΚ4.0.1

Γραφείο Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ

ΑΚΤ

Τποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ ΠΕ

ΑΚΥ.0.1

Κτθνιατρικά Γραφεία ΡΕ (16)

ΑΚΥ.0.2

Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων Υποδιεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ ΡΕ
Καςτοριάσ

ΑΚΥ.1

Τμιμα Υγείασ και Ρροςταςίασ των Ηϊων

ΑΚΥ.2

Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Υγείασ και Ηωικϊν Υποπροϊόντων

ΤΜ

Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ

ΥΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ

ΤΜ1

Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ

ΥΜ1.1

Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ

ΥΜ1.2

Τμιμα Ρρόλθψθσ και Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ

ΤΜ2

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ

ΥΜ2.1

Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ

ΥΜ2.2

Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν

ΤΜ3

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ ΠΕ

ΥΜ3.1

Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ και Υγειονομικοφ Ελζγχου

ΥΜ3.2

Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ

ΥΜ3.3

Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων και Επαγγελμάτων Υγείασ
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΑΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
Άξζξν 9
Γξαθεία Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη Δθηειεζηηθνύ Γξακκαηέα
1. Στο Γραφείο του Περιφερειάρχθ (ΚΩΔ. Α0.0.1) ανικουν οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ του Ρεριφερειάρχθ κατά τθν άςκθςθ των εκάςτοτε
προβλεπόμενων από το νόμο αρμοδιοτιτων του και διοικθτικι - τεχνικι υποςτιριξθ κατά
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του.
Αρμοδιότθτεσ
A0.0.1.0-A1 Γραμματειακι ςτιριξθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Γραφείου
A0.0.1.0-A2 Διαχείριςθ αλλθλογραφίασ (ςφνταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, διεκπεραίωςθ
αλλθλογραφίασ και αποφάςεων)
A0.0.1.0-A3 Τιρθςθ πρωτοκόλλου
A0.0.1.0-A4 Τιρθςθ αρχείου
A0.0.1.0-A5 Συγκζντρωςθ των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ
A0.0.1.0-A6 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνίασ με τισ Υπθρεςίεσ και το κοινό
A0.0.1.0-A7 Τιρθςθ αρχείου διευκφνςεων φορζων και αρχείου εορτολογίου
A0.0.1.0-A8 Διαχείριςθ υλικϊν του Γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό, προμικεια και
διακίνθςθ)
A0.0.1.0-A9 Επιμζλεια των διαδικαςιϊν μετακίνθςθσ του Ρεριφερειάρχθ και των κατά
περίπτωςθ εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία
2. Στα Γραφεία των Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν (ΚΩΔ. A0.0.2) ανικουν οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ των Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν κατά τθν άςκθςθ των
εκάςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο και κάκε άλλθ ειδικι διάταξθ ι κανονιςτικι πράξθ,
αρμοδιοτιτων τουσ και διοικθτικι - τεχνικι υποςτιριξι τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ.
Αρμοδιότθτεσ
A0.0.2.0-A1 Γραμματειακι ςτιριξθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Γραφείου
A0.0.2.0-A2 Διαχείριςθ αλλθλογραφίασ (ςφνταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, διεκπεραίωςθ
αλλθλογραφίασ και αποφάςεων)
A0.0.2.0-A3 Τιρθςθ πρωτοκόλλου
17

A0.0.2.0-A4 Τιρθςθ αρχείου
A0.0.2.0-A5 Συγκζντρωςθ
Αντιπεριφερειάρχθ

των

αναγκαίων

ςτοιχείων

για

τθν

ενθμζρωςθ

του

A0.0.2.0-A6 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνίασ με τισ Υπθρεςίεσ και το κοινό
A0.0.2.0-A7 Ρροετοιμαςία και γραμματειακι ςτιριξθ ςυςκζψεων και διαβουλεφςεων ςε
επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
A0.0.2.0-A8 Τιρθςθ αρχείου διευκφνςεων φορζων και αρχείου εορτολογίου
A0.0.2.0-A9 Διαχείριςθ υλικϊν του Γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό, προμικεια και
διακίνθςθ)
A0.0.2.0-A10 Διαχείριςθ δθμοςίων ςχζςεων των Αντιπεριφερειαρχϊν ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων
Σχζςεων τθσ ζδρασ
A0.0.2.0-A11 Ενθμζρωςθ για τα δθμοςιεφματα του τοπικοφ Τφπου
A0.0.2.0-A12 Ρλθροφόρθςθ των Μζςων Ενθμζρωςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων
Σχζςεων τθσ ζδρασ
A0.0.2.0-A13 Δθμοςιογραφικι κάλυψθ γεγονότων τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και ζκδοςθ
δελτίων τφπου και ανακοινϊςεων για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, ςε ςυνεργαςία με
το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ
A0.0.2.0-A14 Τζλεςθ εκδθλϊςεων που αφοροφν ςε εκνικζσ εορτζσ πανελλινιασ και τοπικισ
ςθμαςίασ και κατάρτιςθ του ςχετικοφ προγράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ
Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ
A0.0.2.0-A15 Επιμζλεια των διαδικαςιϊν μετακίνθςθσ των Αντιπεριφερειαρχϊν και των
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία και ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ρεριφερειάρχθ.
3. Στα Γραφεία των Θεματικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν (ΚΩΔ. A0.0.3) ανικουν οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ των Θεματικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν κατά τθν άςκθςθ
των εκάςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο και κάκε άλλθ ειδικι διάταξθ ι κανονιςτικι
πράξθ, αρμοδιοτιτων τουσ και διοικθτικι - τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.0.3.0-A1 Γραμματειακι ςτιριξθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Γραφείου
Α0.0.3.0-A2 Διαχείριςθ αλλθλογραφίασ (ςφνταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, διεκπεραίωςθ
αλλθλογραφίασ και αποφάςεων)
Α0.0.3.0-A3 Τιρθςθ πρωτοκόλλου
Α0.0.3.0-A4 Τιρθςθ αρχείου
Α0.0.3.0-A5 Συγκζντρωςθ
Αντιπεριφερειάρχθ

των

αναγκαίων
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ςτοιχείων

για

τθν

ενθμζρωςθ

του

Α0.0.3.0-A6 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνίασ με τισ Υπθρεςίεσ και το κοινό
Α0.0.3.0-A7 Ρροετοιμαςία και γραμματειακι ςτιριξθ ςυςκζψεων και διαβουλεφςεων ςε
επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α0.0.3.0-A8 Τιρθςθ αρχείου διευκφνςεων φορζων και αρχείου εορτολογίου
Α0.0.3.0-A9 Διαχείριςθ υλικϊν του Γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό, προμικεια και
διακίνθςθ)
Α0.0.3.0-A10 Διαχείριςθ δθμοςίων ςχζςεων των Αντιπεριφερειαρχϊν, ςε ςυνεργαςία με το
Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ
Α0.0.3.0-A11 Ενθμζρωςθ για τα δθμοςιεφματα του τοπικοφ Τφπου
Α0.0.3.0-A12 Ρλθροφόρθςθ των Μζςων Ενθμζρωςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων
Σχζςεων τθσ ζδρασ
Α0.0.3.0-A13 Δθμοςιογραφικι κάλυψθ γεγονότων κεματικοφ ενδιαφζροντοσ και ζκδοςθ
δελτίων τφπου και ανακοινϊςεων για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, ςε ςυνεργαςία με
το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ζδρασ
Α0.0.3.0-A14 Επιμζλεια των διαδικαςιϊν μετακίνθςθσ των Αντιπεριφερειαρχϊν και των
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία και ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ρεριφερειάρχθ.
4. Στο Γραφείο του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα (ΚΩΔ. Α0.0.4) ανικουν οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα κατά τθν άςκθςθ των
εκάςτοτε, προβλεπόμενων από το νόμο και κάκε άλλθ ειδικι διάταξθ ι κανονιςτικι πράξθ,
αρμοδιοτιτων του και διοικθτικι - τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων
του.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.0.4.0-A1 Γραμματειακι ςτιριξθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Γραφείου
Α0.0.4.0-A2 Διαχείριςθ αλλθλογραφίασ (ςφνταξθ - αναπαραγωγι εγγράφων, διεκπεραίωςθ
αλλθλογραφίασ και αποφάςεων)
Α0.0.4.0-A3 Τιρθςθ πρωτοκόλλου
Α0.0.4.0-A4 Τιρθςθ αρχείου
Α0.0.4.0-A5 Συγκζντρωςθ των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν ενθμζρωςθ του Εκτελεςτικοφ
Γραμματζα
Α0.0.4.0-A6 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνίασ με τισ Υπθρεςίεσ και το κοινό
Α0.0.4.0-A7 Τιρθςθ αρχείου διευκφνςεων φορζων και αρχείου εορτολογίου
Α0.0.4.0-A8 Διαχείριςθ υλικϊν του Γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό, προμικεια και
διακίνθςθ).
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Άξζξν 10
Γξαθείν Πεξηθεξεηαθνύ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
1. Στο Γραφείο Περιφερειακοφ υμπαραςτάτθ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ (ΚΩΔ.
Α0.0.5) ανικουν οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διοικθτικι υποςτιριξθ του Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του
Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ ςτθν ενάςκθςθ των αρμοδιοτιτων του.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.0.5.0-A1 Οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του πρωτοκόλλου, κακϊσ και του φυςικοφ
και θλεκτρονικοφ αρχείου του Γραφείου
Α0.0.5.0-A2 Διεκπεραίωςθ και διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ του Γραφείου, ψθφιοποίθςθ
και αρχειοκζτθςθ
Α0.0.5.0-A3 Διεκπεραίωςθ λοιπϊν κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Γραφείου
Α0.0.5.0-A4 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν του Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ
του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ.
Άξζξν 11
Απηνηειέο Γξαθείν Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ
1. Συςτινεται Αυτοτελζσ Γραφείο Τπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (Data
Protection Officer - DPO) (ΚΩΔ. Α0.0.6), υπαγόμενο απευκείασ ςτον Ρεριφερειάρχθ,
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου του 2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία
Δεδομζνων, EL L119, ςτο εξισ «Γ.Κ.Ρ.Δ.»).
2. Το Γραφείο ζχει τον εξισ λειτουργικό ςκοπό:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου του Υπεφκυνου
Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DPO), ςτθν αποτελεςματικι ενάςκθςθ των
αρμοδιοτιτων του.
Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) εποπτεφει όλεσ τισ πράξεισ
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και διαςφαλίηει τθν προςταςία προςωπικϊν
δεδομζνων εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ. Ζχει, ιδίωσ, τισ εξισ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ αςκοφνται
μζςω του Γραφείου:
Αρμοδιότθτεσ
Α0.0.6.0-A1 Ενθμζρωςθ και παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτον, κατά τθν ζννοια των
περιπτϊςεων 7 και 8 του άρκρου 4 του Γ.Κ.Ρ.Δ., υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι ςτον εκτελοφντα
τθν επεξεργαςία, αντίςτοιχα και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ μονάδασ που εκτελοφν τθν
επεξεργαςία για τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον Γ.Κ.Ρ.Δ. και από άλλεσ διατάξεισ
τθσ εκνικισ ι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα.
Α0.0.6.0-A2 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον Γ.Κ.Ρ.Δ. και με άλλεσ διατάξεισ τθσ
εκνικισ ι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
και με τισ πολιτικζσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία ςε
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ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων
τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που
ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ και τθσ διενζργειασ των ςχετικϊν ελζγχων.
Α0.0.6.0-A3 Ραροχι ςυμβουλϊν, όταν ηθτείται για τθν εκτίμθςθ αντικτφπου ςχετικά με τθν
προςταςία των δεδομζνων και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
35 του Γ.Κ.Ρ.Δ.
Α0.0.6.0-A4 Συνεργαςία με τθν εποπτικι αρχι για ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν
επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, περιλαμβανομζνθσ τθσ διενζργειασ
προθγοφμενθσ διαβοφλευςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Γ.Κ.Ρ.Δ., αλλά και για
οποιοδιποτε άλλο κζμα.
3. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DΟ), διευκολφνει τθ ςυμμόρφωςθ
του υπευκφνου επεξεργαςίασ και του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία με τισ διατάξεισ του
Γ.Κ.Ρ.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 το πρϊτο ςθμείο επαφισ για τθν εποπτικι αρχι και
τα υποκείμενα των δεδομζνων και ο ρόλοσ του είναι ςυμβουλευτικόσ και δεν φζρει
προςωπικι ευκφνθ για τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό. Δεν απολφεται οφτε
υφίςταται κυρϊςεισ από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία
επειδι επιτζλεςε τα κακικοντά του και λογοδοτεί απευκείασ ςτον Ρεριφερειάρχθ, κατά τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 38 του Γ.Κ.Ρ.Δ.. Υπεφκυνοσ να διαςφαλίηει και να μπορεί να
αποδεικνφει ότι θ επεξεργαςία διενεργείται ςφμφωνα με τον Γ.Κ.Ρ.Δ. και τθν εκνικι
νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι ο
υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ι ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ζχει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τον
Γ.Κ.Ρ.Δ. και τθν εκνικι νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτον Γ.Κ.Ρ.Δ. και τθν εκνικι
νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
4. Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων και οι υπάλλθλοι του Γραφείου
δεςμεφονται, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, από τθν τιρθςθ του απορριτου ι
τθσ εμπιςτευτικότθτασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ και τθσ ενωςιακισ
νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Άξζξν 12
Απηνηειέο Γξαθείν Ιζόηεηαο
1. Συςτινεται Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ (ΚΩΔ. Α0.0.7), υπαγόμενο απευκείασ ςτον
Ρεριφερειάρχθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. VI του άρκρου 186 του ν. 3852/2010,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Στο Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ ανικουν οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να
επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρροϊκθςθ των πολιτικϊν και δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ για τθν
ιςότθτα των φφλων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ,
ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων και του
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων και ςε ςυνεργαςία με τθν
Ρεριφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων.
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Αρμοδιότθτεσ
Α0.0.7.0-A1 Συλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων που αφοροφν τθν ενςωμάτωςθ τθσ
ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ, ςτισ δράςεισ και ςτα προγράμματα τθσ περιφζρειασ.
Α0.0.7.0-A2 Αποτίμθςθ των πολιτικϊν και των δράςεων τθσ περιφζρειασ για τθν εξάλειψθ
των διακρίςεων και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και κατάρτιςθ
ςχετικισ ζκκεςθσ τθν οποία ο Ρεριφερειάρχθσ υποβάλλει τον Δεκζμβριο κάκε ζτουσ προσ
το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο.
Α0.0.7.0-A3 Συνεργαςία με τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων.
Α0.0.7.0-A4 Διαςφάλιςθ τθσ ςυνεργαςίασ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ με τθν Γενικι
Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΙΦ), ϊςτε να διευκολφνεται ςε περιφερειακό επίπεδο θ
ανάπτυξθ των δράςεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικϊν τθσ ΓΓΙΦ και
των κατευκφνςεων του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων, όπωσ
διαμορφϊνονται κάκε φορά.
Άξζξν 13
Απηνηειέο Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ
1. Στο Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων (ΚΩΔ. Α0.0.8) ανικουν οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρλθροφόρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, διοργάνωςθ και τζλεςθ δθμοςίων
εορτϊν, επιςιμων τελετϊν και λοιπϊν εκδθλϊςεων που αποςκοποφν ςτθν αποτελεςματικι
προβολι του ζργου και των δραςτθριοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ και ςτθν αξιοποίθςθ των
προοπτικϊν που προκφπτουν από αυτζσ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Επικοινωνίασ
Α0.0.8.0-A1 Ρλθροφόρθςθ των μζςων ενθμζρωςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
περιφζρεια και των μζςων ενθμζρωςθσ εκνικισ εμβζλειασ
Α0.0.8.0-A2 Δθμοςιογραφικι κάλυψθ γεγονότων γενικοφ ενδιαφζροντοσ για ενθμζρωςθ
τθσ κοινισ γνϊμθσ
Α0.0.8.0-A3 Ενθμζρωςθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ για ειδιςεισ και δθμοςιεφματα ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ
Α0.0.8.0-A4 Ραρακολοφκθςθ - αποδελτίωςθ δθμοςιεφςεων του Τφπου ι εκπομπϊν ςτα
Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) που αφοροφν τθν περιφζρεια - ενθμζρωςθ του
Ρεριφερειάρχθ και των λοιπϊν οργάνων διοίκθςθσ για κζματα επικαιρότθτασ τθσ
περιφζρειασ και μζριμνα για τθν προετοιμαςία και δθμοςιοποίθςθ ςχετικϊν απαντιςεων
Α0.0.8.0-A5 Οργάνωςθ των ςυνεντεφξεων τφπου και των επαφϊν του Ρεριφερειάρχθ, των
οργάνων διοίκθςθσ και των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ με τουσ εκπροςϊπουσ των ΜΜΕ
Α0.0.8.0-A6 Ραροχι διευκολφνςεων και πλθροφοριϊν ςε δθμοςιογράφουσ
Α0.0.8.0-A7 Ραρακολοφκθςθ των Συμβουλίων των Συλλογικϊν Οργάνων και των άλλων
ςυναντιςεων τθσ Ρεριφζρειασ και μζριμνα για τθν ζκδοςθ Δελτίων Τφπου
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Α0.0.8.0-A8 Τιρθςθ αρχείου δθμοςιεφςεων, εκπομπϊν και άλλων δράςεων πλθροφόρθςθσ
και προβολισ
Τομζασ Δθμοςίων Σχζςεων
Α0.0.8.0-A9 Διοργάνωςθ εκιμοτυπικϊν δραςτθριοτιτων - τζλεςθ εκδθλϊςεων που
αφοροφν ςε εκνικζσ εορτζσ πανελλινιασ και τοπικισ ςθμαςίασ και κατάρτιςθ ςχετικοφ
προγράμματοσ
Α0.0.8.0-A10 Διοργάνωςθ εορτϊν, τελετϊν, δεξιϊςεων και άλλων εκδθλϊςεων
Α0.0.8.0-A11 Οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ ςε εκνικζσ ι τοπικζσ εορτζσ και
άλλεσ εκδθλϊςεισ
Α0.0.8.0-A12 Διοργάνωςθ τθσ υποδοχισ, φιλοξενίασ, ενθμζρωςθσ και ξενάγθςθσ
προςωπικοτιτων και ομάδων επιςκεπτϊν από τθν Ελλάδα ι το εξωτερικό
Α0.0.8.0-A13 Τιρθςθ αρχείου δράςεων ανάπτυξθσ δθμοςίων ςχζςεων
Α0.0.8.0-A14 Ενθμζρωςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των εμπλεκόμενων φορζων για τθν
πορεία των προγραμμάτων και δράςεων πλθροφόρθςθσ, προβολισ και δθμοςίων ςχζςεων.
2. Το Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ. Τισ αρμοδιότθτζσ του ςε τοπικό επίπεδο αςκοφν, κατ’
αντιςτοιχία και ςε ςυνεργαςία με αυτό, τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχϊν.
Άξζξν 14
Ννκηθή Τπεξεζία
1. Στθ Νομικι Τπθρεςία (ΚΩΔ. Α0.1), θ οποία λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, ανικουν οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τθσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Νομικι υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτισ κάκε μορφισ υποκζςεισ
τθσ, δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ και νομικι κακοδιγθςθ των Οργάνων, των Υπθρεςιϊν και του
προςωπικοφ αυτισ με γνωμοδοτιςεισ και ςυμβουλζσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ των
επιδιϊξεων και ςτόχων του φορζα και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των Ρράξεων, για
τθν προςταςία των ςυμφερόντων του με γνϊμονα τθν προςταςία του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ που υπθρετεί.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.1.0.0-A1 Νομικι υποςτιριξθ του Ρεριφερειάρχθ, των Αντιπεριφερειαρχϊν των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και των Συλλογικϊν Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ
Α0.1.0.0-A2 Διατφπωςθ προτάςεων επί νομικϊν κεμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ
Ρεριφζρειασ
Α0.1.0.0-A3 Γνωμοδότθςθ επί νομικϊν κεμάτων που παραπζμπονται ςε αυτι από τον
Ρεριφερειάρχθ, τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ ι τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, ςτο πλαίςιο των
αποφαςιςτικϊν αρμοδιοτιτων τουσ
Α0.1.0.0-A4 Ραράςταςθ ενϊπιον των δικαςτθρίων για τθ νομικι υποςτιριξθ τθσ
Ρεριφζρειασ, ςε υποκζςεισ που παραπζμπονται ςε αυτι από τον Ρεριφερειάρχθ
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Α0.1.0.0-A5 Νομικι ςτιριξθ των υπαλλιλων και των αιρετϊν εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ
ενϊπιον των δικαςτθρίων ι δικαςτικϊν αρχϊν, όταν διϊκονται ποινικϊσ για αδικιματα που
τουσ αποδίδονται κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ
Α0.1.0.0-A6 Σφνταξθ ςχεδίων ςυμβάςεων με Δικθγόρουσ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα
Ρρομθκειϊν και προςδιοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δικθγόρων και
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για παράςταςθ ι γνωμοδότθςθ, είτε αυτζσ αφοροφν κατ’
αποκοπι αμοιβι είτε ανάκεςθ με ζμμιςκθ εντολι
Α0.1.0.0-A7 Ραρακολοφκθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου και ςυντονιςμόσ των Υπθρεςιϊν
επί νομικϊν κεμάτων με παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν
Α0.1.0.0-A8 Τιρθςθ αρχείου κεςμικοφ πλαιςίου για κζματα που αφοροφν τθν Ρεριφζρεια
Α0.1.0.0-A9 Τιρθςθ αρχείου των νομικϊν υποκζςεων και γνωμοδοτιςεων τθσ Ρεριφζρειασ,
ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα
Α0.1.0.0-A10 Τιρθςθ πρωτοκόλλου
Α0.1.0.0-A11 Διαχείριςθ αλλθλογραφίασ (διεκπεραίωςθ, διακίνθςθ, αρχειοκζτθςθ).
2. Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ (ΚΩΔ. Α0.1.1) ςυςτινονται ςε όλεσ τισ Ρεριφερειακζσ
Ενότθτεσ, προκειμζνου να εκπροςωποφνται οι αντίςτοιχεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ και οι
υπάλλθλοι ενϊπιον των δικαςτικϊν και των διοικθτικϊν αρχϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία. Τα Γραφεία των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων αςκοφν κατ’ αντιςτοιχία τισ
αρμοδιότθτεσ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ ςε τοπικό επίπεδο.
3. Τα εν λόγω Γραφεία ςτελεχϊνονται από δικθγόρουσ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, από
αςκοφμενουσ δικθγόρουσ, από υπαλλιλουσ ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ με Ρτυχίο Νομικισ
και από Ειδικό Επιςτθμονικό Ρροςωπικό, αναλόγωσ των αναγκϊν τθσ Ρεριφζρειασ.
Άξζξν 15
Απηνηειέο Σκήκα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ
1. Στο Αυτοτελζσ Σμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου (ΚΩΔ. Α0.2) ανικουν οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραρακολοφκθςθ τθσ διοικθτικισ δράςθσ του ςυνόλου των
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και διατφπωςθ προτάςεων
βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ, ϊςτε να προλαμβάνονται και να αποκακίςτανται
διοικθτικζσ και οργανωτικζσ δυςλειτουργίεσ.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.2.0.0-A1 Συνεργαςία με όλεσ τισ διοικθτικζσ δομζσ τθσ Ρεριφζρειασ για τθν εφαρμογι
και τον ζλεγχο των εςωτερικϊν διεργαςιϊν, μζςω ςυςτθματικισ επικοινωνίασ και
περιοδικισ επιτόπιασ παρακολοφκθςθσ
Α0.2.0.0-A2 Κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ τθσ πολιτικισ εςωτερικοφ ελζγχου
Α0.2.0.0-A3 Ρρογραμματιςμόσ και διενζργεια δειγματολθπτικϊν εςωτερικϊν διοικθτικϊν
ελζγχων, ςε τακτικι ι/και ζκτακτθ βάςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
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--Α0.2.0.0-A3.1 Ρρογραμματιςμόσ εςωτερικϊν ελζγχων μζςω κατάρτιςθσ επιμζρουσ
αναλυτικϊν προγραμμάτων ελζγχου ανά Διεφκυνςθ/Τμιμα/Υπθρεςία ι/και διαδικαςίαδιεργαςία
Α0.2.0.0-A4 Αξιολόγθςθ των κινδφνων, εκτίμθςθ των πικανϊν ςυνεπειϊν από αυτοφσ και
ειςιγθςθ προτάςεων / Σχεδίων δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ
Α0.2.0.0-A5 Διεξαγωγι εργαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου, με ςτόχο τθ διακρίβωςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ του φορζα με το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία του
--Α0.2.0.0-A5.1 Συλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ περιοχζσ, τισ διαδικαςίεσ και
διεργαςίεσ που πρόκειται να ελεγχκοφν και πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων/ςυνεντεφξεων
με εκπροςϊπουσ του φορζα
--Α0.2.0.0-A5.2 Εντοπιςμόσ και καταγραφι τυχόν προβλθμάτων / δυςλειτουργιϊν /
κινδφνων, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
--Α0.2.0.0-A5.3 Εξζταςθ και ανάλυςθ των αιτίων / πρόβλεψθ πικανϊν ςυνεπειϊν, ςε
ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
--Α0.2.0.0-A5.4 Ειςιγθςθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων / δυςλειτουργιϊν
/ κινδφνων, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
Α0.2.0.0-A6 Κοινοποίθςθ των ευρθμάτων του ελζγχου ςτουσ αρμόδιουσ
προϊςτάμενουσ/Διευκυντζσ κάκε Τμιματοσ-μονάδασ-υπθρεςίασ για λιψθ ςχολίων,
παρατθριςεων και επεξθγιςεων και ςυηιτθςθ πικανϊν προτάςεων βελτίωςθσ
Α0.2.0.0-A7 Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αποτελεςμάτων επικεϊρθςθσ/ελζγχου με διατφπωςθ
ςυμπεραςμάτων και προτάςεων προσ τον ελεγχόμενο φορζα και προκεςμία υλοποίθςισ
τουσ
Α0.2.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προτάςεων/διορκωτικϊν ενεργειϊν από
τουσ υπόχρεουσ φορείσ και υπθρεςίεσ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ
Α0.2.0.0-A9 Διαχείριςθ κινδφνων από τθν μθ επαρκι ικανοποίθςθ των πολιτϊν - Διαχείριςθ
των παραπόνων πολιτϊν, ςε ςυνεργαςία με τον Ρεριφερειακό Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ
και τθσ Επιχείρθςθσ και τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ
Α0.2.0.0-A10 Διαχείριςθ κινδφνων από τθ μθ αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων
(οικονομικϊν, υλικοτεχνικϊν, ανκρϊπινων)
--Α0.2.0.0-Δ10.1 Εξζταςθ δυςλειτουργιϊν και προτάςεων ςχετικά με τουσ απαιτοφμενουσ
πόρουσ (προςωπικό, εκπαίδευςθ, εξοπλιςμόσ, τεχνογνωςία, κ.ά.), ςε ςυνεργαςία με τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
--Α0.2.0.0-Δ10.2 Μζριμνα για τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των μζτρων αςφαλείασ και των
τεχνικϊν υποδομϊν των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ
--Α0.2.0.0-Δ10.3 Εξζταςθ και αξιολόγθςθ των μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων για τθν επίτευξθ
των κακοριςμζνων ςτόχων ανά Υπθρεςία
Α0.2.0.0-A11 Διαχείριςθ κινδφνων ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία και άλλεσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ και κινδφνων Ακεραιότθτασ
--Α0.2.0.0-Δ11.1 Εξζταςθ και αξιολόγθςθ τθσ τιρθςθσ των οδθγιϊν, των εγκυκλίων, του
Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και των οικείων Εγχειριδίων Διαδικαςιϊν/Κανονιςμϊν
Λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν
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--Α0.2.0.0-Δ11.2 Διαμόρφωςθ προτάςεων αποτροπισ του κινδφνου και
ςθμείων ελζγχου ςτθ ροι των διαδικαςιϊν, όπου προκφπτει ανάγκθ

αφξθςθσ των

Α0.2.0.0-A12 Διαχείριςθ κινδφνων επικοινωνίασ, εςωτερικισ και εξωτερικισ
Α0.2.0.0-A13 Σφνταξθ εξαμθνιαίασ αναλυτικισ Ζκκεςθσ και υποβολι τθσ ςτον
Ρεριφερειάρχθ για κάκε οργανικι μονάδα ξεχωριςτά με ειςιγθςθ αντίςτοιχων προτάςεων
για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των
Υπθρεςιϊν
Α0.2.0.0-A14 Αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ δομισ
και λειτουργίασ των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου του φορζα και διατφπωςθ
προτάςεων βελτίωςθσ
--Α0.2.0.0-Δ14.1 Αναςκόπθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των
Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου
--Α0.2.0.0-Δ14.2 Συγκζντρωςθ, ανάλυςθ και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των
εςωτερικϊν επικεωριςεων
--Α0.2.0.0-Δ14.3 Λιψθ και διαχείριςθ των διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν
--Α0.2.0.0-Δ14.4 Ενθμζρωςθ των Υπθρεςιϊν και ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ, ςε ςυνεργαςία
με τουσ υπεφκυνουσ ποιότθτασ των Υπθρεςιϊν.
2. Το Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πθγζσ των δεδομζνων
που κρίνει ωσ απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ του ζργου του (αρχεία, εργαηόμενουσ,
χϊρουσ, δραςτθριότθτεσ), φζροντασ τθν ευκφνθ τθσ απόλυτθσ διαφφλαξθσ του απορριτου
των δεδομζνων και των πθγϊν τουσ και τθσ εν γζνει εχεμφκειασ. Οι προϊςτάμενοι και
υπάλλθλοι των οργανικϊν μονάδων ςυνεργάηονται και παρζχουν τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ ςτουσ Εςωτερικοφσ Ελεγκτζσ, διευκολφνοντασ με κάκε τρόπο το ζργο τουσ.
Άξζξν 16
Απηνηειέο Σκήκα Παιιαϊθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηωλ Αλαγθώλ
(Π.ΑΜ.Π..Δ.Α.)
1. Στο Αυτοτελζσ Σμιμα Π.ΑΜ.Π..Ε.Α. (ΚΩΔ. Α0.3) ανικουν οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδίαςθ και προγραμματιςμόσ αναφορικά με τθν οργάνωςθ,
προπαραςκευι και κινθτοποίθςθ των Ρολιτικϊν Δυνάμεων, προσ επιβίωςθ ςτον πόλεμο και
ςυμβολι αυτϊν ςτθν Εκνικι Άμυνα, θ οποία εξαςφαλίηεται δια τθσ Ρολιτικισ
Κινθτοποίθςθσ και τθσ Ρολιτικισ Άμυνασ.
Αρμοδιότθτεσ
Α0.3.0.0-A1 Ειςιγθςθ για τισ ενδεδειγμζνεσ μεκόδουσ χειριςμοφ κεμάτων και μζτρων τθσ
πολιτικισ ςχεδίαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. των
Υπουργείων
Α0.3.0.0-A2 Συντονιςμόσ και κατεφκυνςθ των ενεργειϊν όλων γενικϊσ των Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ για τθν επίτευξθ των επιταγϊν τθσ ςχεδίαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Α0.3.0.0-A3 Συγκρότθςθ μικτϊν Επιτροπϊν και Ομάδων Εργαςίασ με ςυμμετοχι
αξιωματικϊν των ςωμάτων αςφαλείασ για τθ μελζτθ και τον προγραμματιςμό διαφόρων
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κεμάτων, που ζχουν ςχζςθ με τθν πολιτικι ςχεδίαςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςε περίπτωςθ
κιρυξθσ πολιτικισ κινθτοποίθςθσ
Α0.3.0.0-A4 Ζκδοςθ ατομικϊν προςκλιςεων ςε περίπτωςθ πολιτικισ επιςτράτευςθσ.
2. Συςτινονται και λειτουργοφν Γραφεία Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ςε κάκε Ρεριφερειακι Ενότθτα
(ΚΩΔ. Α0.3.1). Τα Γραφεία αυτά αςκοφν κατ’ αντιςτοιχία τισ αρμοδιότθτεσ του Αυτοτελοφσ
Τμιματοσ Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ςε τοπικό επίπεδο.
3. Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ, είναι υπεφκυνο για το ςυντονιςμό, τθν παροχι κατευκφνςεων και τθν
εποπτεία των ενεργειϊν των Γραφείων Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α. των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ενϊ θ
διαμόρφωςθ, θ λειτουργία και οι αρμοδιότθτζσ του διζπονται από τισ κείμενεσ κάκε φορά
ειδικζσ διατάξεισ.
Άξζξν 17
Απηνηειήο Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
1. Στθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ (ΚΩΔ. Α1) ανικουν οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ επιχειρθςιακόσ τθσ ςκοπόσ:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ και επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ για
τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν ι
καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, εντόσ των ορίων τθσ εδαφικισ επικράτειασ τθσ
Ρεριφζρειασ.
Αρμοδιότθτεσ
Α1.0.0.0-A1 Μζριμνα για τθν εφαρμογι των προβλζψεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν
αντιμετϊπιςθ κινδφνων από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε εγκαταςτάςεισ ι μονάδεσ,
λόγω τθσ φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν (Οδθγία SEVESO III), όςον αφορά τα κζματα που
αφοροφν τθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Α1.0.0.0-A2 Μζριμνα για τθν αποςτολι προειδοποιιςεων για τθν πρόγνωςθ επικίνδυνων
καιρικϊν φαινόμενων ςε κρίςιμεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
κ.λπ., ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
Α1.0.0.0-A3 Υποβολι ειςιγθςθσ ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ, ςτισ
περιπτϊςεισ τοπικϊν καταςτροφϊν
Α1.0.0.0-A4 Ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, προκειμζνου για
τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ
Α1.0.0.0-A5 Ρρομικεια και παροχι υλικϊν και μζςων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των
καταςτροφϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ
Α1.0.0.0-A6 Μζριμνα για τθ διοργάνωςθ και τθ διεξαγωγι αςκιςεων ετοιμότθτασ, κακϊσ
και τθ διοργάνωςθ και τθ διεξαγωγι ςυνεδρίων και άλλων εκδθλϊςεων για κζματα
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
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Α1.0.0.0-A7 Συμμετοχι ςτα Συντονιςτικά Τοπικά Πργανα των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ, ςε
εκδθλϊςεισ για κζματα πολιτικισ προςταςίασ και ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ άλλων φορζων
και υπθρεςιϊν
Α1.0.0.0-A8 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων
Α1.0.0.0-A9 Ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και κινθτϊν
και ακινιτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
Α1.0.0.0-A10 Συντονιςμόσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ δυναμικοφ και των μζςων τθσ
περιφζρειασ προσ διαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ και διακεςιμότθτάσ τουσ ςε περίπτωςθ
ςυμμετοχισ τουσ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
Α1.0.0.0-A11 Συντονιςμόσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εφαρμογι του
εκνικοφ ςχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςτο βακμό που τα οικεία προγράμματα, μζτρα
και δράςεισ απαιτοφν τθ ςυμμετοχι τουσ, και μζριμνα προετοιμαςίασ τουσ για απόκτθςθ
ετοιμότθτασ.
2. Θ Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, ενϊ θ διαμόρφωςθ, θ λειτουργία και οι αρμοδιότθτζσ τθσ διζπονται
από τισ κείμενεσ κάκε φορά ειδικζσ διατάξεισ.
Ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
Κοηάνθσ, Καςτοριάσ Γρεβενϊν, Φλϊρινασ (ΚΩΔ. Α1.1).
3. Στα Σμιματα Πολιτικισ Προςταςίασ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ευκφνθ για τθν εφαρμογι του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία προγράμματα, μζτρα και δράςεισ εφαρμόηονται
ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
Α1.1.0.0-A1 Διατφπωςθ ειςθγιςεων ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό
πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προκειμζνου να αποτελζςουν
αντικείμενο τθσ ειςιγθςθσ για τον ετιςιο εκνικό ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ από τθν
αρμόδια Διυπουργικι Επιτροπι
Α1.1.0.0-A2 Ευκφνθ για τθν εφαρμογι του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία προγράμματα, μζτρα και δράςεισ εφαρμόηονται
ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, υπό το ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ
Α1.1.0.0-A3 Μζριμνα για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ κεμάτων πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ
και αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, εντόσ των ορίων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κατά τθν ζννοια που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία και το Γενικό
Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ»
Α1.1.0.0-A4 Υποβολι ειςιγθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςτισ περιπτϊςεισ τοπικϊν καταςτροφϊν
και τοπικϊν καταςτροφϊν μικρισ ζνταςθσ
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Α1.1.0.0-A5 Ευκφνθ τθσ διάκεςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν πρόλθψθ,
ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των φυςικϊν και άλλων καταςτροφϊν και
ςυντονιςμόσ δράςθσ τουσ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A6 Μζριμνα για τθν προμικεια και τθν παροχι υλικϊν και μζςων πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A7 Ρροετοιμαςία ειςθγιςεων και ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων αποφάςεων
που αφοροφν δαπάνεσ εκτάκτων αναγκϊν και ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων
για τθν αποςτολι τουσ προσ εκκακάριςθ
Α1.1.0.0-A8 Διοικθτικι μζριμνα του προςωπικοφ που βρίςκεται ςτο πεδίο των
επιχειριςεων κατά τθ διάρκεια αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν
Α1.1.0.0-A9 Συμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ προγραμμάτων αντιπυρικισ προςταςίασ δαςικϊν
εκτάςεων, ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ μελζτθ μεκόδων και μζςων για τθν πρόλθψθ και
καταςτολι τουσ ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A10 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό για τθν αξιοποίθςθ των εναζριων και επίγειων
μζςων, ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, για τθ δαςοπυρόςβεςθ
Α1.1.0.0-A11 Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν
Α1.1.0.0-A12 Ενθμζρωςθ του κοινοφ για κζματα αυτοπροςταςίασ ςτα όρια τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A13 Μζριμνα για τθ ςφνταξθ μνθμονίων ενεργειϊν και ςχεδίων πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ και τθν αποκατάςταςθ των
καταςτροφϊν ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A15 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από τισ οριηόμενεσ επιτροπζσ καταγραφισ και
αποτίμθςθσ των ηθμιϊν ςε πλθγείςεσ από ακραία καιρικά φαινόμενα επιχειριςεισ τθσ
Ρεριφζρειασ και αποςτολι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για προϊκθςθ τθσ
οριοκζτθςθσ πλθγείςασ περιοχισ και ςχετικϊν αποηθμιϊςεων
Α1.1.0.0-A16 Συγκζντρωςθ από τουσ Διμουσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ που πλιττονται
από καταςτροφζσ λόγω ακραίων καιρικϊν φαινομζνων ςτοιχείων για ηθμίεσ ςε οικίεσ και
αποςτολι των αντίςτοιχων ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων πλθγειςϊν οικιϊν ςτθ Διεφκυνςθ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, για προϊκθςθ τθσ οριοκζτθςθσ πλθγείςασ περιοχισ
Α1.1.0.0-A17 Μζριμνα για τθ διοργάνωςθ και τθ διεξαγωγι αςκιςεων ετοιμότθτασ και
άλλων εκδθλϊςεων ςε κζματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Α1.1.0.0-A18 Συμμετοχι ςτο Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ οικείασ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ κακϊσ και υποβοικθςθ τθσ λειτουργίασ του και γραμματειακι
υποςτιριξι του
Α1.1.0.0-A19 Συμμετοχι ςτα Συντονιςτικά Τοπικά Πργανα των Διμων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ, ςε εκδθλϊςεισ για κζματα πολιτικισ προςταςίασ και ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ
άλλων φορζων και υπθρεςιϊν
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Α1.1.0.0-A20 Αποςτολι προειδοποιιςεων για τθν πρόγνωςθ επικίνδυνων καιρικϊν
φαινόμενων ςε κρίςιμεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ κ.λπ., υπό το
ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Α1.1.0.0-A21 Μζριμνα για τθ διαχείριςθ των ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν και των
τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων προειδοποίθςθσ καταςτροφϊν τα οποία ανικουν ςτθν
Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Άξζξν 18
Γεληθή Γηεύζπλζε Οξγάλωζεο θαη Αλάπηπμεο
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΟΑ) ζχει τον εξισ ςτρατθγικό
ςκοπό:
τρατθγικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ των δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ με
βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ
των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν και ςχεδίων για τθν επίτευξθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και
κοινωνικισ ευθμερίασ, μζςω ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ όλων των οργανικϊν τθσ
μονάδων και ενίςχυςθσ τθσ οργανωτικισ και επιχειρθςιακισ τθσ ικανότθτασ.
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςυντονίηει και ςυνεργάηεται με τισ
υπόλοιπεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ για το ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν
αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ ςτο πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου
τουσ.
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ
μονάδεσ:
ΟΑ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ

ΟΑ1

Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ2

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ3

Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ4

Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ
τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
Άξζξν 19
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο -Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

1. Θ Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ (ΚΩΔ. ΟΑ1) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ
των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν και δράςεων τθσ περιφζρειασ, με γνϊμονα τα κρίςιμα
ηθτιματα περιφερειακισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν, βάςει
των προτεραιοτιτων τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ, των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν ςτρατθγικϊν
ςτόχων.
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2. Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΟΑ1.1

Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.2

Τμιμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.3

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με αρμοδιότθτα ςε
όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.4

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.5

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Υποδομϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.6

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου
Μάκθςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ1.7

Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ
ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.1) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρροϊκθςθ και εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν και
κατευκφνςεων αναπτυξιακισ πολιτικισ ςε περιφερειακό επίπεδο, μζςω κατάρτιςθσ και
αξιολόγθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και Σχεδίων Δράςθσ, υλοποίθςθσ των
διαδικαςιϊν Δθμοκρατικοφ Ρρογραμματιςμοφ και διαμόρφωςθσ τθσ περιφερειακισ
αναπτυξιακισ πολιτικισ.
Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω Λειτουργικοφ Σκοποφ, το Τμιμα ςυγκεντρϊνει και
διαχειρίηεται γεωγραφικά, δθμογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα δεδομζνα που
παρακολουκοφνται ςε επίπεδο Ραρατθρθτθρίων τθσ Ρεριφζρειασ, για τθν υποβοικθςθ του
αναπτυξιακοφ τθσ ςχεδιαςμοφ και τθ διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ όλων των
ενδιαφερομζνων ςτθν ψθφιακά διακζςιμθ ωσ άνω πλθροφορία.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.1.0.0-A1 Εκπόνθςθ Αϋ φάςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ - Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.1 Ρρογραμματιςμόσ του ζργου, προετοιμαςία εντφπων, ερωτθματολογίων,
πινάκων και λοιποφ υλικοφ για τθ ςυγκζντρωςθ του πρωτογενοφσ υλικοφ τεκμθρίωςθσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ
(ΡΤΑ), των Νομικϊν Ρροςϊπων και τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Ρεριφζρειασ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.3 Συγκζντρωςθ, μελζτθ και επεξεργαςία του υποςτθρικτικοφ υλικοφ και του
υλικοφ τεκμθρίωςθσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.4 Επικοινωνία-ςυνεργαςία με τουσ κεςμικοφσ Φορείσ/Διμουσ τθσ
Ρεριφζρειασ
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--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.5 Σφνταξθ Σχεδίου Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και υποβολι
του ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι (ΕΕ)
--ΟΑ1.1.0.0-Δ1.6 Μζριμνα για ειςιγθςθ του Σχεδίου προσ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο (ΡΣ),
για ςυηιτθςθ και ψιφιςθ
ΟΑ1.1.0.0-A2 Διαβοφλευςθ Στρατθγικοφ Σχεδίου
--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.1 Ρροετοιμαςία και οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.2 Δθμοςιοποίθςθ του εγκεκριμζνου από το ΡΣ Σχεδίου για διαβοφλευςθ
τουλάχιςτον επί δφο εβδομάδεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ και ςε κάκε άλλο
πρόςφορο μζςο
--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.3 Συηιτθςθ του εγκεκριμζνου από το ΡΣ Σχεδίου ςτθν Ρεριφερειακι
Επιτροπι Διαβοφλευςθσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.4 Συγκζντρωςθ προτάςεων επί των αξόνων και μζτρων του Επιχειρθςιακοφ
Σχεδίου, των ςτόχων τθσ κάκε υπθρεςίασ για τθν επόμενθ περίοδο και ιεραρχθμζνων
δράςεων για τθν επίτευξθ αυτϊν
--ΟΑ1.1.0.0-Δ2.5 Σφνταξθ και δθμοςιοποίθςθ Ζκκεςθσ Διαβοφλευςθσ - Σφνοψθ των
ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν
ΟΑ1.1.0.0-A3 Εκπόνθςθ Βϋ φάςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ - Επιχειρθςιακόσ
Σχεδιαςμόσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.1 Συγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των προτάςεων (υπθρεςιϊν,
ΡΤΑ, Ν.Ρ., διαδικαςία διαβοφλευςθσ) και ςφνταξθ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου (τετραετζσ
πρόγραμμα δράςεων, οικονομικό πρόγραμμα, δείκτεσ αξιολόγθςθσ)
--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.2 Υποβολι και παρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ςτθν Εκτελεςτικι
Επιτροπι
--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.3 Μζριμνα για ειςιγθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου προσ το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο, για ςυηιτθςθ και ψιφιςθ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.4 Σφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ, μζριμνα για τθν ζγκριςι τθσ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και τθν
υποβολι τθσ ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ για ζλεγχο
--ΟΑ1.1.0.0-Δ3.5 Μζριμνα για τθν καταχϊριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ και τθ δθμοςιοποίθςι του με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο
ΟΑ1.1.0.0-A4 Κατάρτιςθ Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ (ΕΡΔ)
--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.1 Συγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ των προτάςεων των υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.2 Ρροςδιοριςμόσ των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ που κα
υλοποιθκοφν από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και των ΝΡ τθσ κάκε ζτοσ και Σφνταξθ
ςχεδίου Ετιςιου Ρρογράμματοσ Δράςθσ (ΕΡΔ)
--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.3 Μζριμνα για τθν υποβολι του ΕΡΔ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι, ςτο
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ και ςτθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ για
γνωμοδότθςθ
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--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.4 Μζριμνα για τθν υποβολι του εγκεκριμζνου ΕΡΔ ςτον Ελεγκτι
Νομιμότθτασ για ζλεγχο
--ΟΑ1.1.0.0-Δ4.5 Μζριμνα για τθν ανάρτθςθ του εγκεκριμζνου ΕΡΔ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ και τθ δθμοςιοποίθςι του με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο
ΟΑ1.1.0.0-A5 Ανακεϊρθςθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ενδιάμεςθ
αξιολόγθςθ)
ΟΑ1.1.0.0-A6 Επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςε ετιςια βάςθ
(Τροποποίθςθ Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ - ΕΡΔ), ςε ςχζςθ με τθν ενςωμάτωςθ
δράςεων ςτουσ Άξονεσ-Μζτρα-Στόχουσ που αφοροφν ςτα ΕΡΔ, ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα
ζργα που ςχεδιάηονται και εντάςςονται κατά τθν εξζλιξθ του Ρρογράμματοσ, ςε αξιοποίθςθ
νζων προγραμμάτων, πρωτοβουλιϊν, χρθματοδοτικϊν εργαλείων, κ.ο.κ., ςε ςυνεργαςία με
το Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ
ΟΑ1.1.0.0-A7 Διαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ και ςυςτθματικισ χριςθσ του
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ
Ρροτάςεων και Ζργων (ΟΡΣ), μζςα από ενζργειεσ ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ αλλά και
εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ των χρθςτϊν
ΟΑ1.1.0.0-A8 Διαςφάλιςθ ςυςτθματικισ χριςθσ - ενθμζρωςθσ του ΟΡΣ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.1 Καταχϊριςθ ςτοιχείων για τθν ζνταξθ δράςεων ςτον Επιχειρθςιακό
Σχεδιαςμό
--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.2 Καταχϊριςθ και ενθμζρωςθ των Ειδικϊν Δεικτϊν Επίδοςθσ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.3 Μζριμνα για ενθμζρωςθ των Γενικϊν Δεικτϊν Επίδοςθσ από τουσ φορείσ
υλοποίθςθσ των Δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με τα
Τμιματα Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
--ΟΑ1.1.0.0-Δ8.4 Γενικι εποπτεία καταχωριςεων των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτο ΟΡΣ, ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ
ΟΑ1.1.0.0-A9 Διατφπωςθ προσ τουσ κεντρικοφσ φορείσ του δθμόςιου τομζα προτάςεων για
ζργα και μζτρα πολιτικισ, εκνικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν περιφζρεια
ΟΑ1.1.0.0-A10 Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ ςτο
πλαίςιο του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι
Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Μακεδονίασ (ΕΥΔ ΕΡ/ΡΔΜ)
--ΟΑ1.1.0.0-Δ10.1 Υποςτιριξθ των εργαςιϊν τθσ Ομάδασ Σχεδιαςμοφ Ρρογράμματοσ
Ανάπτυξθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, για τθ διαμόρφωςθ τθσ πρόταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτο
πλαίςιο κατάρτιςθσ του Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ ανά προγραμματικι περίοδο
--ΟΑ1.1.0.0-Δ10.2 Σφνταξθ προτάςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ πολιτικισ,
μζςω ςυμμετοχισ ςε Θεματικζσ Ομάδεσ Σχεδιαςμοφ των προγραμματικϊν περιόδων, ςε
επίπεδο εντοπιςμοφ αναγκϊν και προτεραιοτιτων, προτεινόμενων κατθγοριϊν δράςεων
ανά αναπτυξιακι προτεραιότθτα και αναμενόμενων αποτελεςμάτων
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ΟΑ1.1.0.0-A11 Κατάρτιςθ ι ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ, εξειδίκευςθ, επικαιροποίθςθ,
τροποποίθςθ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και Σχεδίων Δράςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ
Υπθρεςίεσ και τουσ Φορείσ τθσ περιφζρειασ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.1 Διαχείριςθ Θεματικϊν Ομάδων
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.2 Δικτφωςθ Εμπλεκόμενων Φορζων και Υπθρεςιϊν
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.3 Εκπόνθςθ Αναπτυξιακϊν Μελετϊν και Ερευνϊν
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.4 Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Συςτιματοσ Δεικτϊν
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.5 Εκπόνθςθ Ετιςιων ι/και Εξαμθνιαίων και Τελικϊν Εκκζςεισ Ρροόδου
--ΟΑ1.1.0.0-Δ11.5 Κατάρτιςθ Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ
ΟΑ1.1.0.0-A12 Υποςτιριξθ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ ςτθν ψθφιακά διακζςιμθ πλθροφορία
ςχετικά με αναπτυξιακά δεδομζνα και μελζτεσ τθσ ΡΔΜ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ12.1 Συγκζντρωςθ μελετϊν (κλαδικϊν και άλλων) τθσ ΡΔΜ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ12.2 Διάκεςθ των μελετϊν ςτο αποκετιριο αναπτυξιακϊν μελετϊν των
φορζων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.
ΟΑ1.1.0.0-A13 Συγκζντρωςθ, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ και διάκεςθ ανοικτϊν γεωχωρικϊν
ι μθ δεδομζνων τθσ περιφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ραρατθρθτθρίων τθσ
Διεφκυνςθσ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.1 Δθμιουργία και διαχείριςθ βάςθσ αναπτυξιακϊν δεδομζνων τθσ
περιφζρειασ με χωρικι και χρονικι αναφορά
--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.2 Ανάπτυξθ και λειτουργία Εφαρμογϊν Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων (GIS) για τθ διαχείριςθ των αναπτυξιακϊν δεδομζνων τθσ περιφζρειασ
--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.3 Δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν των αναπτυξιακϊν δεδομζνων
--ΟΑ1.1.0.0-Δ13.4 Διάκεςθ των δεδομζνων ςτον ιςτότοπο data.gov.gr ι ςε ειδικοφ
περιεχομζνου ςελίδεσ τθσ περιφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΟΑ1.1.0.0-A14 Ευκφνθ εκπλιρωςθσ του ζργου των Κομβικϊν Σθμείων Επαφισ (ΚΟ.Σ.Ε.) τθσ
Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
β. Στο Σμιμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συμβολι ςτο ςχεδιαςμό και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του
Σχεδίου Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ) 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.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.2.0.0-A1 Συλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων ςτο
πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε ςυνεργαςία με τα
Ραρατθρθτιρια τθσ Διεφκυνςθσ
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ΟΑ1.2.0.0-A2 Συντονιςμόσ των ενεργειϊν για τθν αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθν
υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου για τθ
Μετάβαςθ των Λιγνιτικϊν Ρεριοχϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τα Ραρατθρθτιρια
τθσ Διεφκυνςθσ
ΟΑ1.2.0.0-A3 Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
ΟΑ1.2.0.0-A4 Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ
Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.2.0.0-A5 Αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων των παραμζτρων
που ςχετίηονται με τθ μετάβαςθ των Λιγνιτικϊν Ρεριοχϊν
ΟΑ1.2.0.0-A6 Μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ
παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ των προτεραιοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφιςτάμενων ι/και νζων
ανταγωνιςτικϊν τθσ πλεονεκτθμάτων.
ΟΑ1.2.0.0-A7 Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ
ΟΑ1.2.0.0-A8 Συνδιαμόρφωςθ / Ειςιγθςθ ανακεϊρθςθσ του Σχεδίου Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ), ςε ςυνεργαςία με το αρμόδιο Υπουργείο
ΟΑ1.2.0.0-A9 Ραρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ) ςε περιφερειακό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί
κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί
ΟΑ1.2.0.0-A10 Συλλογι ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων ζργωνμελετϊν του ΣΔΑΜ, όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ του φυςικοφ
και οικονομικοφ αντικειμζνου των ζργων-μελετϊν του ΣΔΑΜ, με περιοδικό ζλεγχο
ΟΑ1.2.0.0-A11 Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό
επίπεδο, καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν
υλοποίθςθ
ΟΑ1.2.0.0-A12 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τισ ειςθγιςεισ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ
μεταβολισ των αντίςτοιχων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και
μακροπρόκεςμο ορίηοντα
ΟΑ1.2.0.0-A13 Εκπόνθςθ Ρεριφερειακϊν Ερευνϊν ςτο πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.2.0.0-A14 Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.2.0.0-A15 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία
και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο τθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ τθσ
Ρεριφζρειασ.
γ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΚΩΔ. ΟΑ1.3) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν
δεδομζνων για τουσ τομείσ Ενζργειασ, Κλιματικισ Αλλαγισ, Διαχείριςθσ Κινδφνων,
Βιοποικιλότθτασ, εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ για τουσ
εν λόγω τομείσ και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν
ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο αναδιάρκρωςθσ τθσ ενεργειακισ ταυτότθτασ τθσ
περιφζρειασ και εξορκολογιςμοφ τθσ αξιοποίθςθσ και χριςθσ των περιβαλλοντικϊν πόρων.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.3.0.0-A1 Συνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και λοιποφσ φορείσ τθσ περιφζρειασ
και τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ για τθ ςυγκζντρωςθ και καταγραφι των απαιτοφμενων
ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων για τουσ τομείσ Ενζργειασ, Κλιματικισ Αλλαγισ,
Διαχείριςθσ Κινδφνων, Βιοποικιλότθτασ
ΟΑ1.3.0.0-A2 Χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων ςθμείων παραγωγισ και
κατανάλωςθσ Ενζργειασ κακϊσ και των Δικτφων μεταφοράσ αυτισ (Ενεργειακόσ Χάρτθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ)
ΟΑ1.3.0.0-A3 Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςτουσ τομείσ Διαχείριςθσ Κινδφνων,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Βιοποικιλότθτασ
ΟΑ1.3.0.0-A4 Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν ςτουσ τομείσ Διαχείριςθσ
Κινδφνων, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Βιοποικιλότθτασ
ΟΑ1.3.0.0-A5 Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ
ΟΑ1.3.0.0-A6 Εκπόνθςθ / ανακεϊρθςθ των ειδικϊν Σχεδίων Δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν Ενζργεια και τθν Κλιματικι Αλλαγι, τθ Διαχείριςθ
Κινδφνων Καταςτροφϊν, τθ Βιοποικιλότθτα και τθν Ενεργειακι Απόδοςθ, ςε ςυνεργαςία
με τα αρμόδια Υπουργεία
ΟΑ1.3.0.0-A7 Ραρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ και των ειδικϊν
Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχει
επιτευχκεί κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων που
ζχουν τεκεί
ΟΑ1.3.0.0-A8 Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό
επίπεδο, καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν
υλοποίθςθ
ΟΑ1.3.0.0-A9 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τισ ειςθγιςεισ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ
μεταβολισ των αντίςτοιχων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και
μακροπρόκεςμο ορίηοντα
ΟΑ1.3.0.0-A10 Εκπόνθςθ Ρεριφερειακϊν Ερευνϊν για κζματα Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, Διαχείριςθσ Κινδφνων, Βιοποικιλότθτασ, Ενεργειακισ Απόδοςθσ
ΟΑ1.3.0.0-A11 Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο των τομζων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
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ΟΑ1.3.0.0-A12 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία
και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων για τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ.
δ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ1.4) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν
δεδομζνων για τουσ τομείσ - κλάδουσ προτεραιότθτασ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν
ανάπτυξθ παρεμβάςεων, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ των προτεραιοτιτων ςτουσ τομείσ Ζρευνασ,
Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Σεχνολογίασ (ΕΣΑΚ), Επιχειρθματικότθτασ, Ψθφιακισ
Ανάπτυξθσ, Εδαφικισ υνεργαςίασ, Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, με τθν
ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφιςτάμενων ι/και νζων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ
Ρεριφζρειασ
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.4.0.0-A1 Ρροϊκθςθ Δράςεων ςυνεργαςίασ επιςτθμονικισ και επιχειρθματικισ
κοινότθτασ (ειδικότερα των ΜΜΕ) ςτουσ τομείσ-κλάδουσ προτεραιότθτασ που αναδεικνφει
θ ςτρατθγικι RIS3 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
ΟΑ1.4.0.0-A2 Ανάπτυξθ δράςεων ςυνεργαςίασ με τθν ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι
κοινότθτα, τισ επιχειριςεισ, φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθν κοινωνία πολιτϊν, ςτο
πλαίςιο του μοντζλου τθσ τετραπλισ ζλικασ, για τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
ςτθ Δυτικι Μακεδονία, μζςω προϊκθςθσ τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και
Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ)
ΟΑ1.4.0.0-A3 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου
Ζρευνασ και Καινοτομίασ (ΡΣΕΚ), όπωσ προβλζπεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία
ΟΑ1.4.0.0-A4 Ραρακολοφκθςθ και προϊκθςθ Δράςεων ενίςχυςθσ των υποδομϊν και
δομϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ενδυνάμωςθσ ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων και
προϊκθςθσ των ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν
ΟΑ1.4.0.0-A5 Ανάλθψθ δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ κεςμικϊν
παρεμβάςεων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ
--ΟΑ1.4.0.0-Δ5.1 Συνεργαςία με τθ Δομι ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
--ΟΑ1.4.0.0-Δ5.2 Καταγραφι και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ επενδυτικισ
δραςτθριότθτασ και των αναπτυξιακϊν μεγεκϊν και τάςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Μακεδονίασ
ΟΑ1.4.0.0-A6 Λειτουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν ενίςχυςθ, παρακολοφκθςθ, εξζλιξθ των
επιχειριςεων, και ειδικά των ΜΜΕ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, κατά κλάδο και
τομείσ τθσ οικονομίασ
ΟΑ1.4.0.0-A7 Συγκζντρωςθ δεδομζνων ςχετικϊν με τθν επενδυτικι δραςτθριότθτα και τισ
διαμορφοφμενεσ τάςεισ ςτισ μεταποιθτικζσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ και τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ
του αρμόδιου Υπουργείου
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ΟΑ1.4.0.0-A8 Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
ΟΑ1.4.0.0-A9 Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν των τομζων-κλάδων
προτεραιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
ΟΑ1.4.0.0-A10 Αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων των τομζων ΕΤΑΚ,
Επιχειρθματικότθτασ, Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ, Εδαφικισ Συνεργαςίασ, Ολοκλθρωμζνθσ
Χωρικισ Ανάπτυξθσ
ΟΑ1.4.0.0-A11 Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ
ΟΑ1.4.0.0-A12 Εκπόνθςθ / ανακεϊρθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ και το αρμόδιο Υπουργείο
ΟΑ1.4.0.0-A13 Ραρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, με
ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και
τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί
ΟΑ1.4.0.0-A14 Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό
επίπεδο, καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν
υλοποίθςθ
ΟΑ1.4.0.0-A15 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τισ ειςθγιςεισ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ
μεταβολισ των αντίςτοιχων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και
μακροπρόκεςμο ορίηοντα
ΟΑ1.4.0.0-A16 Εκπόνθςθ Ρεριφερειακϊν Ερευνϊν για κζματα Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, ΕΤΑΚ,
Επιχειρθματικότθτασ, Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ, Εδαφικισ Συνεργαςίασ, Ολοκλθρωμζνθσ
Χωρικισ Ανάπτυξθσ
ΟΑ1.4.0.0-A17 Εκπόνθςθ / ανακεϊρθςθ των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων ςτουσ
τομείσ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ1.4.0.0-A18 Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο των τομζων-κλάδων προτεραιότθτασ τθσ
Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και των τομζων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΟΑ1.4.0.0-A19 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία
και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων για τουσ τομείσ-κλάδουσ προτεραιότθτασ τθσ
Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ε. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Τποδομϊν (ΚΩΔ. ΟΑ1.5) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν
δεδομζνων για τουσ τομείσ Μεταφορϊν και Δικτφων, Τδατικϊν Πόρων, Απορριμμάτων,
Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ, Ακλθτιςμοφ, εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ
Στρατθγικισ για τουσ εν λόγω τομείσ και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων
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πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων, με τθν ενίςχυςθ/ανάπτυξθ των υφιςτάμενων
ι/και νζων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.5.0.0-A1 Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
ΟΑ1.5.0.0-A2 Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν του ςυγκεκριμζνου τομζα
Υποδομϊν
ΟΑ1.5.0.0-A3 Αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων ςτουσ τομείσ
Μεταφορϊν και Δικτφων, Υδατικϊν Ρόρων, Απορριμμάτων, Ρολιτιςμοφ, Τουριςμοφ,
Ακλθτιςμοφ
ΟΑ1.5.0.0-A4 Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ
ΟΑ1.5.0.0-A5 Σφνταξθ / ςυνδιαμόρφωςθ / ανακεϊρθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ για
τισ Υποδομζσ και τα Δίκτυα, τουσ Υδατικοφσ Ρόρουσ, του Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων,
ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Υπουργεία
ΟΑ1.5.0.0-A6 Ραρακολοφκθςθ τθσ εν λόγω Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ, με ζμφαςθ ςτθν
πρόοδο που ζχει επιτευχκεί κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν επίτευξθ
των ςτόχων που ζχουν τεκεί
ΟΑ1.5.0.0-A7 Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό
επίπεδο, καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν
υλοποίθςθ
ΟΑ1.5.0.0-A8 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τισ ειςθγιςεισ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ
μεταβολισ των αντίςτοιχων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και
μακροπρόκεςμο ορίηοντα
ΟΑ1.5.0.0-A9 Εκπόνθςθ Ρεριφερειακϊν Ερευνϊν για κζματα των τομζων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΟΑ1.5.0.0-A10 Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο των τομζων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ1.5.0.0-A1 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία
και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων για τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ.
ςτ. Στο Σμιμα Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ
(ΚΩΔ. ΟΑ1.6) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εκπόνθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ για
τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (ΡεΣΚΕ) και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ
και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των κατοίκων τθσ Ρεριφζρειασ που αντιμετωπίηουν αυξθμζνα
προβλιματα διαβίωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ, ςτιριξθ του Ρεριφερειακοφ και Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αγοράσ εργαςίασ για τθν ανίχνευςθ των αναγκϊν, τάςεων και
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προκλιςεων τθσ περιφερειακισ αγοράσ εργαςίασ και τθ διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ
ςχετικϊν με τθν απαςχόλθςθ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Κοινωνικισ Ζνταξθσ
ΟΑ1.6.0.0-A1 Κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
ΟΑ1.6.0.0-A2 Ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
Απαςχόλθςθσ
ΟΑ1.6.0.0-A3 Αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων τθσ φτϊχειασ και
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ Απαςχόλθςθσ, τθσ Ραιδείασ, τθσ Υγείασ - Ρρόνοιασ, των
Κοινωνικϊν Υποδομϊν
ΟΑ1.6.0.0-A4 Διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και
τθν υποβολι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για ζγκριςθ
ΟΑ1.6.0.0-A5 Σφνταξθ / ανακεϊρθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ζνταξθ (ΡεΣΚΕ) και τθν Απαςχόλθςθ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Υπουργεία
ΟΑ1.6.0.0-A6 Συντονιςμόσ των Διμων εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ ςε κζματα
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και μζριμνα για τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και
τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ ειδικϊν τοπικϊν αναγκϊν
ΟΑ1.6.0.0-A7 Κατάλλθλθ υποςτιριξθ και διάκεςθ τεχνογνωςίασ ςτουσ Διμουσ για τθν
εφαρμογι και παρακολοφκθςθ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ
ΟΑ1.6.0.0-A8 Δικτφωςθ όμορων Διμων με επιδιωκόμενο ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν
αναγκϊν
ΟΑ1.6.0.0-A9 Ραρακολοφκθςθ τθσ ΡεΣΚΕ, με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο που ζχει επιτευχκεί
κατά τθν εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί,
τόςο ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ όςο και ςε επίπεδο Διμων
ΟΑ1.6.0.0-A10 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τισ ειςθγιςεισ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων, κακϊσ και εξζταςθ τθσ
μεταβολισ των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα
ΟΑ1.6.0.0-A11 Δικτφωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν και φορζων ςε περιφερειακό
επίπεδο, καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και εντοπιςμόσ αποκλίςεων από τθν
υλοποίθςθ
ΟΑ1.6.0.0-A12 Εκπόνθςθ Ρεριφερειακϊν Ερευνϊν για κζματα Κοινωνικισ Ζνταξθσ,
Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ, Υγείασ– Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Υποδομϊν
ΟΑ1.6.0.0-A13 Ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
διαδικαςιϊν κοινωνικισ ζνταξθσ των ωφελοφμενων τθσ ΡεΣΚΕ, ιδίωσ ςε ηθτιματα που
άπτονται τθσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
κακϊσ και των πολιτικϊν ςτουσ τομείσ Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ, Υγείασ – Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν Υποδομϊν
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ΟΑ1.6.0.0-A14 Ραρακολοφκθςθ και καταγραφι κοινωνικϊν φαινομζνων, όπωσ ακραία
φτϊχεια, υπερχρεωμζνα νοικοκυριά και αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, ιδιαίτερα
των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων
ΟΑ1.6.0.0-A15 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι τθσ φτϊχειασ και του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα και αναφορϊν κοινωνικϊν φαινομζνων ςε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, κακϊσ και δράςεων τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ
ΟΑ1.6.0.0-A16 Δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι, ςυλλογι, επεξεργαςία
και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων για τουσ τομείσ Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ, Υγείασ–
Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Υποδομϊν
ΟΑ1.6.0.0-A17 Διαβίβαςθ ςτοιχείων, δεδομζνων και πλθροφοριϊν προσ το Ενιαίο
Γεωπλθροφοριακό Σφςτθμα (Ε.ΓΡ.Σ) του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Συντονιςμοφ,
Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ
Συνοχισ
ΟΑ1.6.0.0-A18 Σφνταξθ και υποβολι ετιςιασ ζκκεςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από το
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, προσ τισ αρμόδιεσ κεντρικζσ Υπθρεςίεσ.
Τομζασ Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ
ΟΑ1.6.0.0-A19 Συλλογι, ανάλυςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν
τθσ περιφερειακισ αγοράσ εργαςίασ
--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.1 Συγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ρεριφζρειασ ςχετικϊν με τθν
αγορά εργαςίασ (ςτοιχείων οικονομικισ ανάπτυξθσ, καινοτομίασ, εμπορικισ
δραςτθριότθτασ, απαςχόλθςθσ και απαςχολθςιμότθτασ, κ.λπ.)
--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.2 Ευκφνθ για τθν ειςαγωγι δεδομζνων, τθν επεξεργαςία δεδομζνων και
τον ζλεγχο των ςτοιχείων μζςω Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.3 Κάλυψθ των πικανϊν αναγκϊν του Ραρατθρθτθρίου ςε επιπρόςκετα
δεδομζνα και μεκόδουσ εφρεςθσ δεδομζνων
--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.4 Διαρκισ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων που αφοροφν
ςτθν κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν πινάκων ςχετικϊν με κζματα εννοιολογικοφ/μεκοδολογικοφ
πλαιςίου, ςε μεκόδουσ διεξαγωγισ ερευνϊν πεδίου, ςε διεκνείσ ι ελλθνικζσ ταξινομιςεισ,
οδθγίεσ Eurostat προσ τθν ΕΛΣΤΑΤ και τον Εκνικό Μθχανιςμό Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ
Αγοράσ Εργαςίασ
--ΟΑ1.6.0.0-Δ19.5 Διαμόρφωςθ πινάκων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ
ΟΑ1.6.0.0-A20 Εκπόνθςθ ερευνϊν πεδίου με τθ ςυνεργαςία Ρανεπιςτθμίων και του
Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ), χρθςιμοποιϊντασ για τθ
δειγματολθψία το μθτρϊο επιχειριςεων του ΓΕΜΘ.
ΟΑ1.6.0.0-A21 Υλοποίθςθ Δράςεων δικτφωςθσ, κοινωνικισ διαβοφλευςθσ, επικοινωνίασ και
προβολισ, για τθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ χαρακτιρα του Ρεριφερειακοφ
Ραρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ και τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε εκνικό και διακρατικό
επίπεδο
--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.1 Διερεφνθςθ αναγκϊν προβολισ του Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου
Απαςχόλθςθσ
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--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.2 Σφνταξθ δελτίων τφπου (εςωτερικοφ/εξωτερικοφ) ςχετικά με τισ
δραςτθριότθτεσ του Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου Απαςχόλθςθσ
--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.3 Οργάνωςθ δράςεων προβολισ του Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου
Απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςε εκκζςεισ και
ςυνζδρια
--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.4 Συντονιςμόσ ενεργειϊν διάχυςθσ
ενδιαφζροντοσ μζςω διαδικτυακισ πφλθσ (portal)

τθσ

πλθροφορίασ

γενικοφ

--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.5 Δθμιουργία και ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςίασ με φορείσ του
εξωτερικοφ για τθν ανταλλαγι ςτοιχείων και τεχνογνωςίασ
--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.6 Συντονιςμόσ τθσ δθμοςίευςθσ εκκζςεων και ενθμερωτικϊν φυλλαδίων
(newsletters)
--ΟΑ1.6.0.0-Δ21.7 Διαχείριςθ αιτθμάτων φορζων και ιδιωτϊν για τθν παροχι πλθροφοριϊν
και ςτοιχείων του Ραρατθρθτθρίου
ΟΑ1.6.0.0-A22 Τεχνικι υποςτιριξθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ανάπτυξθσ του
Εργατικοφ Δυναμικοφ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (ΡΣΑΔΑ), για τθ διαβοφλευςθ, το
ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν για τθν αγορά εργαςίασ και τθ διαςφνδεςθ
αυτϊν με τισ ςυνολικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.6.0.0-A23 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν περιφερειακι αγορά
εργαςίασ, με αξιοποίθςθ ανταγωνιςτικϊν και μθ προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ εκνικισ ι
ευρωπαϊκισ προζλευςθσ
ΟΑ1.6.0.0-A24 Ραρακολοφκθςθ των τάςεων που επικρατοφν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια και
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και των πολιτικϊν που αναπτφςςονται και αφοροφν τθν Απαςχόλθςθ
κακϊσ και τθσ προςαρμογισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ ςτισ ελλθνικζσ απαιτιςεισ.
ΟΑ1.6.0.0-A25 Ραροχι κατευκφνςεων για κζματα του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ,
τθσ πζραν του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ ςφνδεςθσ
αυτϊν με τθν απαςχόλθςθ ςτα Τμιματα Τουριςμοφ-Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και
Απαςχόλθςθσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΟΑ1.6.0.0-A26 Υποςτιριξθ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν ζρευνα τθσ
αγοράσ εργαςίασ τθσ περιφζρειασ, ςτθν ιεράρχθςθ των ειδικοτιτων επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ που πρζπει να λειτουργιςουν ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
(Ι.Ε.Κ.), ςτα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) και γενικότερα ςτισ ςχολζσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ςτθ ςφνδεςθ τθσ παρεχόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
με τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.6.0.0-A27 Συγκρότθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ
Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΟΑ1.6.0.0-A28 Υποςτιριξθ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν εκπόνθςθ,
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του περιφερειακοφ Ρρογράμματοσ Διά
Βίου Μάκθςθσ
ΟΑ1.6.0.0-A29 Εξειδίκευςθ και κατάρτιςθ προγραμμάτων προσ υποςτιριξθ τθσ διά βίου
μάκθςθσ, ςτο πλαίςιο των κατευκφνςεων και του ςχεδιαςμοφ του αρμόδιου Υπουργείου
και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
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η. Στο Σμιμα Πλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ (ΚΩΔ. ΟΑ1.7) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και
επικοινωνίασ των Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων, ςτθ βάςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ
επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν ευρφτερθ διάδοςθ πλθροφοριϊν προσ τουσ
φορείσ και το ευρφ κοινό, κακϊσ και διοργάνωςθ διαβουλεφςεων για
ςυγκζντρωςθ/αξιολόγθςθ προτάςεων.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ1.7.0.0-A1 Κατάρτιςθ και ειςιγθςθ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ των Αναπτυξιακϊν
Ρρογραμμάτων, κακϊσ και των τροποποιιςεων αυτισ.
ΟΑ1.7.0.0-A2 Ρροετοιμαςία του υλικοφ για τθν ενθμζρωςθ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου, τουλάχιςτον μία φορά κατ’ ζτοσ, ςε ςχζςθ με τθν πρόοδο τθσ ςτρατθγικισ
επικοινωνίασ, τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ και τισ ςχεδιαηόμενεσ για το επόμενο
ζτοσ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ.
ΟΑ1.7.0.0-A3 Κατάρτιςθ, ειςιγθςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων προβολισ του ζργου και
των υπθρεςιϊν που παρζχει θ Ρεριφζρεια, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ.
ΟΑ1.7.0.0-A3 Σχεδιαςμόσ, ςφνταξθ και παραγωγι οδθγϊν και γενικά πλθροφοριακοφ
υλικοφ (φυλλάδια, αφίςεσ, ενθμερωτικά δελτία κ.λπ.). Μζριμνα για τθ διάκεςθ
επικοινωνιακοφ υλικοφ προςβάςιμου ςε άτομα με αναπθρία.
ΟΑ1.7.0.0-A4 Υποςτιριξθ φορζων ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ δθμοςιότθτασ ςτισ
δράςεισ τουσ.
ΟΑ1.7.0.0-A5 Μζριμνα για τθ διαχείριςθ και επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου του
διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ρεριφζρειασ και των ΡΕ.
ΟΑ1.7.0.0-A6 Μζριμνα για τθ ςυγκζντρωςθ και παρουςίαςθ ετθςίωσ παραδειγμάτων
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και δράςεων ςτο διαδικτυακό του τόπο.
ΟΑ1.7.0.0-A7 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν δραςτθριοτιτων για τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τισ δράςεισ, ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ δθμοςιότθτασ / ενθμζρωςθσ,
παροχι ενθμερωτικοφ υλικοφ και πλθροφοριϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
ΟΑ1.7.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ διοργανϊςεων ςυνεδρίων, θμερίδων, ςυναντιςεων και
μζριμνα για τθν οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ1.7.0.0-A9 Ανάπτυξθ και καλλιζργεια ςχζςεων ςυνεργαςίασ με πανεπιςτθμιακά κ.α.
ιδρφματα, υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ και φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ
ΟΑ1.7.0.0-A10 Διενζργεια διαβουλεφςεων για κζματα που αφοροφν αναπτυξιακζσ Δράςεισ
ΟΑ1.7.0.0-A11 Συμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ
Δθμοςιότθτασ (προδιαγραφζσ για προκιρυξθ κ.λπ.).

εξωτερικϊν

Συμβοφλων

ΟΑ1.7.0.0-A12 Τιρθςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ αρχείου δράςεων Ρ&Ε, π/υ, αποτίμθςθσ και
αξιολόγθςθσ δράςεων, παραδειγμάτων ζργων, καλϊν πρακτικϊν (φωτογραφιϊν,
πολυμζςων κ.λπ.).
ΟΑ1.7.0.0-A13 Ραροχι ςτοιχείων για τισ εκκζςεισ απολογιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ.
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ΟΑ1.7.0.0-A14 Συνεργαςία με το Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων τθσ Ρεριφζρειασ.
ΟΑ1.7.0.0-A15 Ειςιγθςθ εκπόνθςθσ μελετϊν, ερευνϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, εγχειριδίων
διαδικαςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο.
ΟΑ1.7.0.0-A16 Συμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά ςυνζδρια και ςυναντιςεισ.
Άξζξν 20
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ θαη Γξάζεωλ
1. Θ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Δράςεων (ΚΩΔ. ΟΑ2) ζχει τον εξισ
επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν και δράςεων
τθσ περιφζρειασ, αποτελεςματικι δθμοςιονομικι διαχείριςθ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των
διακζςιμων χρθματοδοτικϊν πόρων, ςυντονιςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και Σχεδίων Δράςθσ, ανάπτυξθ επιχειρθςιακϊν δεξιοτιτων
του ανκρϊπινου δυναμικοφ, μζςω αναβάκμιςθσ τθσ ικανότθτασ προγραμματιςμοφ και
υλοποίθςθσ προγραμμάτων και αναπτυξιακϊν Δράςεων.
2. Θ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΟΑ2.0.1

Γραφείο Υποςτιριξθσ Επενδυτϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΟΑ2.1

Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ

ΟΑ2.2

Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ2.3

Τμιμα Ενίςχυςθσ Επιχειρθματικότθτασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ2.4

Τμιματα Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΡΕ,με
τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων κατανζμονται
ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Γραφείο Τποςτιριξθσ Επενδυτϊν (ΚΩΔ. ΟΑ2.0.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ των επιχειριςεων, ειδικά
των ΜΜΕ, που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Δυτικι Μακεδονία, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικισ ικανότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ και υποβοικθςθ του Τμιματοσ
Ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ των Επενδυτικϊν Ρρογραμμάτων που
υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Νόμου.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ2.0.1.0-A1 Ραραλαβι των αιτιςεων με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υπαγωγι
των επενδυτικϊν ςχεδίων ςτισ διατάξεισ του Αναπτυξιακοφ νόμου
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ΟΑ2.0.1.0-A2 Διενζργεια προελζγχου του φακζλου, όπωσ προβλζπεται ςτον Αναπτυξιακό
Νόμο
ΟΑ2.0.1.0-A3 Ενθμζρωςθ των φορζων των επενδυτικϊν ςχεδίων για τθν πορεία εξζταςθσ
του φακζλου
ΟΑ2.0.1.0-A4 Ραραλαβι αιτιςεων, δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων για τα λοιπά ςτάδια
υλοποίθςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων (ελζγχου, ολοκλιρωςθσ, εκταμίευςθσ, τιρθςθσ των
υποχρεϊςεων) που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Αναπτυξιακοφ νόμου *Νόμου 4399/2016
και των ν. 3908/2011, 3299/2004 (Αϋ261), 2601/1998 (Αϋ81) και 1892/1990 (Αϋ101)+
ΟΑ2.0.1.0-A5 Ραροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για τον τρόπο εφαρμογισ του
Αναπτυξιακοφ Νόμου, ςφμφωνα με τισ εντολζσ, οδθγίεσ και εγκυκλίουσ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν
ΟΑ2.0.1.0-A6 Ραρακολοφκθςθ των εξελίξεων και των δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ για
τθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ και ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ διακζςιμεσ
χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ.
β. Στο Σμιμα Δθμοςιονομικισ Παρακολοφκθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ2.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ του Αναπτυξιακοφ
Ρρογράμματοσ τθσ περιφζρειασ, παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ του, διαςφάλιςθ
τθσ χρθματοδότθςθσ, υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και
των Ετιςιων Ρρογραμμάτων Δράςθσ του Φορζα.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ2.1.0.0-A1 Κατάρτιςθ Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων και Μελετϊν του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων από Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και
φορείσ, με ςχετικι αλλθλογραφία και επιςκζψεισ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που
αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ
δυνατότθτα ςφνταξθσ των αρχικϊν προτάςεων
--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.2 Κατάρτιςθ αρχικισ πρόταςθσ και υποβολι τθσ, ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πφλθσ ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ1.3 Συντονιςμόσ και τελικι διαμόρφωςθ όλων των απαιτοφμενων τεχνικϊν
δελτίων για τθν ζνταξθ νζων ζργων/μελετϊν - τροποποίθςθ ςυνεχιηόμενων ζργων/μελετϊν
ΟΑ2.1.0.0-A2 Τροποποιιςεισ Συλλογικϊν Αποφάςεων
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)

Ζργων

και

Μελετϊν

του

--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων από Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και
φορείσ, με ςχετικι αλλθλογραφία και επιςκζψεισ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που
αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ
δυνατότθτα ςφνταξθσ τθσ τροποποιθμζνθσ πρόταςθσ, με περιοδικι αναςκόπθςθ ανά μινα
--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.2 Κατάρτιςθ τροποποιθμζνθσ πρόταςθσ και υποβολι τθσ, ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ,
μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ2.3 Συντονιςμόσ και τελικι διαμόρφωςθ όλων των απαιτοφμενων τεχνικϊν
δελτίων για τθν ζνταξθ νζων ζργων - τροποποίθςθ ςυνεχιηόμενων ζργων
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ΟΑ2.1.0.0-A3 Ανακατανομι Ριςτϊςεων Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων και Μελετϊν του
ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ3.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων από Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και
φορείσ, με ςχετικι αλλθλογραφία και επιςκζψεισ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που
αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ
δυνατότθτα ςφνταξθσ των ανακατανομϊν πιςτϊςεων με περιοδικι αναςκόπθςθ ανά μινα
--ΟΑ2.1.0.0-Δ3.2 Κατάρτιςθ απόφαςθσ ανακατανομισ πιςτϊςεων και υποβολι τθσ, ανά
ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ ΡΔΕ
ΟΑ2.1.0.0-A4 Κατάρτιςθ ετιςιων
χρθματοδοτοφνται από το ΡΔΕ

προγραμμάτων

ζργων

και

μελετϊν

που

δεν

--ΟΑ2.1.0.0-Δ4.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων από φορείσ, με ςχετικι αλλθλογραφία και
επιςκζψεισ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ζργωνμελετϊν που δεν χρθματοδοτοφνται από το ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ
δυνατότθτα ςφνταξθσ των αρχικϊν προτάςεων και τροποποίθςθσ αυτϊν
--ΟΑ2.1.0.0-Δ4.2 Κατάρτιςθ αρχικισ πρόταςθσ ανά πρόγραμμα και τροποποίθςθ αυτϊν
ΟΑ2.1.0.0-A5 Κατάρτιςθ προγραμμάτων ζργων που χρθματοδοτοφνται από ενάρικμα ζργα
των ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ) του εκνικοφ ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ5.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων
ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθν κατάρτιςθ-τροποποίθςθ
προγραμμάτων ζργων που χρθματοδοτοφνται από ενάρικμα ζργα των ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ) του
εκνικοφ ΡΔΕ, με περιοδικό ζλεγχο
--ΟΑ2.1.0.0-Δ5.2 Κατάρτιςθ - μζριμνα κατάρτιςθσ προγραμμάτων ζργων ανά ενάρικμο ζργο
τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ ζργων του ΡΔΕ
ΟΑ2.1.0.0-A6 Ραρακολοφκθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων των ζργων των εγκεκριμζνων
Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων και Μελετϊν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ6.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων
ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ του
οικονομικοφ αντικειμζνου των ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ και επικαιροποίθςθ των
οικονομικϊν ςτοιχείων τουσ, με κακθμερινό ζλεγχο
ΟΑ2.1.0.0-A7 Αίτθμα χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια των εγκεκριμζνων Συλλογικϊν
Αποφάςεων Ζργων και Μελετϊν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ7.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ςυμβάςεων
ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ δυνατότθτα ςφνταξθσ
αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ, με περιοδικι αναςκόπθςθ ανά μινα
--ΟΑ2.1.0.0-Δ7.2 Κατάρτιςθ ςχετικοφ πίνακα αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ και
ςφνταξθ του ςχετικοφ εγγράφου-αιτιματοσ
ΟΑ2.1.0.0-A8 Οριςμόσ υπολόγου διαχείριςθσ πιςτϊςεων Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων
και Μελετϊν του ΡΔΕ *ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ)+
--ΟΑ2.1.0.0-Δ8.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων από Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και
φορείσ, με ςχετικι αλλθλογραφία και επιςκζψεισ ςτθν ζδρα των παραπάνω φορζων, που
αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθ
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δυνατότθτα οριςμοφ υπολόγου ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ, με περιοδικι αναςκόπθςθ ανά
μινα
--ΟΑ2.1.0.0-Δ8.2 Ζκδοςθ απόφαςθσ οριςμοφ υπολόγου ζργου-μελζτθσ του ΡΔΕ
ΟΑ2.1.0.0-A9 Διάκεςθ πίςτωςθσ ςτα πλαίςια των εγκεκριμζνων Συλλογικϊν Αποφάςεων
Ζργων και Μελετϊν του ΡΔΕ *ΣΑΕ(Ρ)/ΣΑΜ(Ρ)+
--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.1 Ζρευνα για τθ δυνατότθτα διάκεςθσ πίςτωςθσ ςε απάντθςθ ςχετικϊν
αιτθμάτων όλων των φορζων υλοποίθςθσ ζργων-μελετϊν των ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ του ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.2 Κατάρτιςθ εγγράφου για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργωνμελετϊν του ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.3 Ζρευνα για τθ δυνατότθτα διάκεςθσ πίςτωςθσ ςε απάντθςθ ςχετικϊν
αιτθμάτων όλων των φορζων υλοποίθςθσ ζργων-μελετϊν των ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ του ΡΔΕ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ9.4 Κατάρτιςθ εγγράφου για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργωνμελετϊν του ΡΔΕ
ΟΑ2.1.0.0-A10 Κατανομι ποςοφ χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια των εγκεκριμζνων
Συλλογικϊν Αποφάςεων Ζργων και Μελετϊν του ΡΔΕ (ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ10.1 Ζρευνα και ςυλλογι ςτοιχείων, που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ
ςυμβάςεων ζργων-μελετϊν του ΡΔΕ όλων των φορζων υλοποίθςθσ, για τθν κατανομι
χρθματοδότθσ ζργων-μελετϊν, με περιοδικι αναςκόπθςθ ανά μινα
--ΟΑ2.1.0.0-Δ10.2 Κατάρτιςθ εγγράφου με ςχετικό πίνακα κατανομισ χρθματοδότθςθσ
ζργων-μελετϊν ΡΔΕ ανά ΣΑΕΡ/ΣΑΜΡ, προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για εκταμίευςθ των
αντίςτοιχων ποςϊν ςτουσ λογαριαςμοφσ των ζργων
ΟΑ2.1.0.0-A11 Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν
υποςτιριξθ των Τμθμάτων Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ
Ρρογραμμάτων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΟΑ2.1.0.0-A12 Διαςφάλιςθ ςυςτθματικισ χριςθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροτάςεων και Ζργων (ΟΡΣ)
--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.1 Καταχϊριςθ αποφάςεων κατανομϊν
--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.2 Ειςαγωγι αρχείων πλθρωμϊν, όπωσ αυτά διατίκενται από τισ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τισ πλθρωμζσ
--ΟΑ2.1.0.0-Δ12.3 Μζριμνα για καταχϊριςθ-ενθμζρωςθ των ςτοιχείων των Δράςεων
(επικαιροποίθςθ προχπολογιςμοφ, χρονοδιαγραμμάτων, ςυμβατοποιιςεισ, πιςτοποιιςεισ
κ.ά.) από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ των Δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςε
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ
Ρρογραμμάτων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΟΑ2.1.0.0-A13 Διαχείριςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Οφειλϊν
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΣΥΡΟΔΕ) ςε Ρεριφερειακό Επίπεδο και μζριμνα ορκισ χριςθσ
αυτοφ, μζςω ςυνεργαςίασ του Διαχειριςτι οφειλϊν ΡΔΕ αφενόσ με τουσ εκκακαριςτζσ,
αφετζρου με τθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του αρμόδιου Υπουργείου
--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.1 Ενθμζρωςθ/Διαχείριςθ χρθςτϊν-εκκακαριςτϊν
ενάρικμων ζργων ΡΔΕ με ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ
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και

αντιςτοίχιςθ

--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.2 Εποπτεία και ςυντονιςμόσ τθσ διαςφνδεςθσ όλων των εκκακαριςτϊν
ζργων ΡΔΕ με το ΡΣΥΡΟΔΕ και τθσ ειςαγωγισ ςε αυτό όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων
--ΟΑ2.1.0.0-Δ13.3 Δθμιουργία αναφορϊν μζςω του ΡΣΥΡΟΔΕ, ςχετικά με τισ απλιρωτεσ
υποχρεϊςεισ και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.
γ. Στο Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων (ΚΩΔ. ΟΑ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, υποςτιριξθ, υλοποίθςθ και διαχείριςθ ανταγωνιςτικϊν
και μθ προγραμμάτων που διαςφαλίηουν προςτικζμενθ αξία για τθ Δυτικι Μακεδονία και
αποτελεςματικι διαχείριςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ2.2.0.0-A1 Ραρακολοφκθςθ των εξελίξεων που λαμβάνουν χϊρα ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, των τάςεων που επικρατοφν και των πολιτικϊν που αναπτφςςονται για το μζλλον
και αφοροφν τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ και τθσ προςαρμογισ τθσ κοινοτικισ
νομοκεςίασ ςτθν ελλθνικι και μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων και των αιρετϊν
ΟΑ2.2.0.0-A2 Συμμετοχι ςε προγράμματα, ςεμινάρια, δίκτυα ςυνεργαςίασ, προκειμζνου να
υιοκετθκοφν καλζσ πρακτικζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ2.2.0.0-A3 Καλλιζργεια ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ομόλογουσ φορείσ των Βαλκανικϊν
χωρϊν και των χωρϊν τθσ Μεςογείου προσ κοινι αντιμετϊπιςθ αναπτυξιακϊν κεμάτων και
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςχετικά προγράμματα
ΟΑ2.2.0.0-A4 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργων - δράςεων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια Υπθρεςία/φορζα τθσ πρόταςθσ
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.1 Αναηιτθςθ προτάςεων και προςκλιςεων και ςυνεργαςία με δυνθτικοφσ
εταίρουσ για τθ δθμιουργία του εταιρικοφ ςχιματοσ
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.2 Σφνταξθ Τεχνικϊν Δελτίων (τεχνικι περιγραφι, χρονικόσ και οικονομικόσ
προγραμματιςμόσ, παραδοτζα, δείκτεσ, κ.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια
Υπθρεςία/φορζα τθσ πρόταςθσ, και υποβολι προτάςεων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
εκάςτοτε προγράμματοσ
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.3 Διαχείριςθ των ςυμφϊνων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εταίρων και μεταξφ
του επικεφαλισ εταίρου και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.4 Ρροετοιμαςία και υποβολι περιοδικϊν αναφορϊν προόδου
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.5 Διαχείριςθ και επίβλεψθ του ςυνολικοφ ζργου ςτθν περίπτωςθ που θ
Ρεριφζρεια είναι επικεφαλισ εταίροσ
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.6 Διαχείριςθ του τμιματοσ του ζργου που αναλογεί ςτθν Ρεριφζρεια
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.7 Οικονομικι διαχείριςθ (εκταμίευςθ και πιςτοποίθςθ δαπανϊν)
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.8 Συμμετοχι ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ του ζργου
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.9 Διοργάνωςθ ςυναντιςεων και ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ προβολισ και
διάδοςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου
--ΟΑ2.2.0.0-Δ4.10 Υλοποίθςθ μζρουσ του φυςικοφ αντικειμζνου και παραλαβι παραδοτζων
ςυμβάςεων / προγραμματικϊν από ςτελζχθ του Τμιματοσ ι τθσ Ρεριφζρειασ
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ΟΑ2.2.0.0-A5 Ρλθροφόρθςθ και απολογιςμόσ προγραμμάτων και δράςεων που εκτελοφνται
από το Τμιμα
--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.1 Τιρθςθ αρχείου των προγραμμάτων ςτα οποία ςυμμετζχει ι ζχει
ςυμμετάςχει θ Ρεριφζρεια
--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.2 Ραρακολοφκθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν και εκπόνθςθ
αναφορϊν
--ΟΑ2.2.0.0-Δ5.3 Μζριμνα για τθν ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων, αναφορϊν και παραδοτζων
των ζργων - δράςεων.
δ. Στο Σμιμα Ενίςχυςθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ2.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι διαχείριςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων που
υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Νόμου, για τθν προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ των
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Δυτικι Μακεδονία.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ2.3.0.0-A1 Υπαγωγι επενδυτικϊν προγραμμάτων ςτον Αναπτυξιακό Νόμο
ΟΑ2.3.0.0-A2 Τροποποίθςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων
ΟΑ2.3.0.0-A3 Διενζργεια ελζγχων πιςτοποίθςθσ δαπανϊν ςε επενδφςεισ του Αναπτυξιακοφ
Νόμου
ΟΑ2.3.0.0-A4 Ρροετοιμαςία φακζλων πλθρωμισ και προϊκθςι τουσ ςτον Υπόλογο φορζα
για εκταμίευςθ - πλθρωμι των επενδυτϊν
ΟΑ2.3.0.0-A5 Ολοκλιρωςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του
Αναπτυξιακοφ Νόμου
ΟΑ2.3.0.0-A6 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν και Οργάνων για εξζταςθ κεμάτων του
Αναπτυξιακοφ Νόμου
--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.1 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ Ρεριφερειακισ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για
εξζταςθ αιτθμάτων τροποποίθςθσ, ανάκλθςθσ και επιςτροφισ ενιςχφςεων
--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.2 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ Επενδυτικϊν Σχεδίων ι
άλλων Επιτροπϊν που προβλζπονται ςτον εκάςτοτε Αναπτυξιακό Νόμο
--ΟΑ2.3.0.0-Δ6.3 Σφςταςθ και ςυγκρότθςθ Ρεριφερειακϊν Οργάνων Ελζγχου (ΡΟΕ)
επενδυτικϊν προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Νόμου
ΟΑ2.3.0.0-A7 Ζλεγχοσ τιρθςθσ μακροχρόνιων υποχρεϊςεων για ολοκλθρωμζνα ςχζδια του
Αναπτυξιακοφ Νόμου
ΟΑ2.3.0.0-A8 Ενθμζρωςθ Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ΟΡΣ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων,
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων - ΡΣΚΕ)
ΟΑ2.3.0.0-A9 Τιρθςθ αρχείου καταγραφισ των επενδυτικϊν ςχεδίων που ζχουν υπαχκεί
ςτον Αναπτυξιακό Νόμο και των δθμιουργοφμενων κζςεων απαςχόλθςθσ
ΟΑ2.3.0.0-A10 Άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων Ενδιάμεςου Φορζα
Διαχείριςθσ για πράξεισ ιδιωτικϊν επενδφςεων που εντάςςονται ςε επιχειρθςιακά
προγράμματα που ςυγχρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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--ΟΑ2.3.0.0-Δ10.1 Ρρόςκλθςθ, επιλογι δικαιοφχων, ζνταξθ, παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ,
ολοκλιρωςθ, πλθρωμι, ενθμζρωςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ΟΡΣ) τθσ αρμόδιασ
Διαχειριςτικισ Αρχισ
ΟΑ2.3.0.0-A11 Ραροχι πλθροφοριϊν - Διατφπωςθ προτάςεων ςε φορείσ και Υπουργεία, για
κζματα ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Νόμου.
ε. Στα Σμιματα Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Προγραμμάτων των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΟΑ2.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Στιριξθ των Τμθμάτων Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ,
Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ, Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων ςτθν προετοιμαςία,
υλοποίθςθ και διαχείριςθ όλων των δράςεων τθσ αντίςτοιχθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, υπό
τισ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ των μονάδων τθσ ζδρασ, προσ επίτευξθ του βζλτιςτου
ςυντονιςμοφ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ2.4.0.0-A1 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ
Ρεριφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ
--Α1.6.0.0-Δ1.1 Συμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ τθσ Αϋ φάςθσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ - Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ
--Α1.6.0.0-Δ1.2 Συμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ τθσ Βϋ φάςθσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ - Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ
Α1.6.0.0-A2 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ (ΕΡΔ), ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ
ΟΑ2.4.0.0-A3 Συμμετοχι ςτθν επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ςε
ετιςια βάςθ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ και το Τμιμα
Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ
ΟΑ2.4.0.0-A4 Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, υπό
τισ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ του Τμιματοσ Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ
ΟΑ2.4.0.0-A5 Υποβοικθςθ/παροχι κατευκφνςεων των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ, ωσ φορζων προτάςεων και υλοποίθςθσ Δράςεων του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ, ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ μθ τεχνικϊν ζργων δράςεων, ςτο πλαίςιο εκνικϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, ςυγχρθματοδοτοφμενων ι
μθ, υπό το ςυντονιςμό των αντίςτοιχων Τμθμάτων τθσ ζδρασ
--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.1 Υποβοικθςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν αναηιτθςθ
προτάςεων και τρόπου χρθματοδότθςισ τουσ και μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
απρόςκοπτθσ χρθματοδότθςθσ των δράςεων (προετοιμαςία αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ),
ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Δθμοςιονομικισ Ραρακολοφκθςθσ
--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.2 Υποβοικθςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθ ςφνταξθ
Τεχνικϊν Δελτίων (τεχνικι περιγραφι, χρονικόσ και οικονομικόσ προγραμματιςμόσ,
παραδοτζα, δείκτεσ, κ.λπ.) και ςτθν υποβολι προτάςεων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
εκάςτοτε χρθματοδοτικοφ εργαλείου
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--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.3 Υποβοικθςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθ διαχείριςθ
ςυμβάςεων/προγραμματικϊν για τθν υλοποίθςθ μζρουσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ
δράςθσ, εφόςον απαιτείται, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν
--ΟΑ2.4.0.0-Δ5.4 Υποβοικθςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν υλοποίθςθ
μζρουσ τθσ δράςθσ από το προςωπικό τουσ και ςτθν παραλαβι παραδοτζων
ςυμβάςεων/προγραμματικϊν
ΟΑ2.4.0.0-A6 Διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, υπό το ςυντονιςμό του Τμιματοσ
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων
--ΟΑ2.4.0.0-Δ6.1 Υποβολι προτάςεων - υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ εγκεκριμζνων
ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων
--ΟΑ2.4.0.0-Δ6.2 Υποβοικθςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτο ςχεδιαςμό
και ςτθν υλοποίθςθ ζργων - δράςεων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων
ΟΑ2.4.0.0-A7 Συςτθματικι χριςθ - ενθμζρωςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροτάςεων και Ζργων (ΟΡΣ)
--ΟΑ2.4.0.0-Δ7.1 Μζριμνα για ενθμζρωςθ των Γενικϊν Δεικτϊν Επίδοςθσ από τισ Υπθρεςίεσ
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ που είναι φορείσ υλοποίθςθσ Δράςεων του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ
--ΟΑ2.4.0.0-Δ7.2 Μζριμνα για καταχϊριςθ-ενθμζρωςθ των ςτοιχείων των δράςεων
(επικαιροποίθςθ προχπολογιςμοφ, χρονοδιαγραμμάτων, ςυμβατοποιιςεισ, πιςτοποιιςεισ
κ.ά.) από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ που είναι φορείσ υλοποίθςθσ Δράςεων
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
Άξζξν 21
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο – Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Πνηόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο
1. Θ Διεφκυνςθ Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ3) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό
ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ και διαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ, ςχεδιαςμόσ και
ςυντονιςμόσ εφαρμογισ οργανωτικϊν μζτρων υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ και βελτίωςθσ
τθσ απόδοςθσ του ςυνόλου των οργανικϊν μονάδων, ανάπτυξθ των ικανοτιτων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των
Υπθρεςιϊν και οριηόντια υποςτιριξθ για τθ βελτίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ τουσ Επάρκειασ.
2. Θ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ
μονάδεσ:
ΟΑ3.1

Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ3.2

Τμιμα Θεςμικισ Υποςτιριξθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΟΑ3.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ3.4

Τμιμα Στοχοκεςίασ και Απολογιςμοφ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
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Δυτικισ Μακεδονίασ
3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ κατανζμονται ςτισ
υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ (ΚΩΔ. ΟΑ3.1) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, εφαρμογι και προϊκθςθ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ
Ροιότθτασ, ανάπτυξθ και κακιζρωςθ πολιτικϊν και πρακτικϊν που αυξάνουν τθν
αποδοτικότθτα και προάγουν τισ ικανότθτεσ και ςυμπεριφορζσ των ςτελεχϊν τισ οποίεσ
χρειάηεται θ Ρεριφζρεια για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ
ΟΑ3.1.0.0-A1 Ρρογραμματιςμόσ, παρακολοφκθςθ και εποπτεία τθσ εφαρμογισ Συςτθμάτων
Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (ΣΔΡ)
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.1 Συγκρότθςθ και λειτουργία Ομάδασ Ροιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ και
οριςμόσ των υπευκφνων ποιότθτασ των Υπθρεςιϊν
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.2 Διαμόρφωςθ τθσ Ρολιτικισ Ροιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.3 Ρροτυποποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν, εντφπων και παραςτατικϊν ςτο
πλαίςιο του ΣΔΡ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.4 Διανομι και διαχείριςθ των εγγράφων του ΣΔΡ (διαδικαςίεσ, οδθγίεσ
εργαςίασ, ζντυπα, αρχεία ποιότθτασ, νομοκεςία, κανονιςμοί, αποφάςεισ, προδιαγραφζσ,
κ.ά.)
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.5 Υποςτιριξθ του προςωπικοφ και τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ
εφαρμογισ των Συςτθμάτων Ροιότθτασ, μζςω διάχυςθσ τθσ τεχνογνωςίασ και κατάλλθλθσ
εκπαίδευςθσ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.6 Συντονιςμόσ εφαρμογισ του ΣΔΡ, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ
ποιότθτασ των Υπθρεςιϊν
--ΟΑ3.1.0.0-Δ1.7 Επικοινωνία και παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων των επικεωριςεων
του φορζα πιςτοποίθςθσ
ΟΑ3.1.0.0-A2 Αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ δομισ
και λειτουργίασ των ΣΔΡ και διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.1 Αναςκόπθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ, εφαρμογισ και αποτελεςματικότθτασ
των ΣΔΡ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.2 Συγκζντρωςθ, ανάλυςθ και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των
επικεωριςεων του φορζα πιςτοποίθςθσ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.3 Λιψθ και διαχείριςθ των διορκωτικϊν και προλθπτικϊν ενεργειϊν
--ΟΑ3.1.0.0-Δ2.4 Ενθμζρωςθ των Υπθρεςιϊν και ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ, ςε ςυνεργαςία
με τουσ υπεφκυνουσ ποιότθτασ των Υπθρεςιϊν
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ΟΑ3.1.0.0-A3 Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ ΣΔΡ ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και φορείσ και υιοκζτθςθ
των καλφτερων πρακτικϊν
ΟΑ3.1.0.0-A4 Συνεχισ ενθμζρωςθ για το κεςμικό πλαίςιο των ΣΔΡ, παρακολοφκθςθ των
ςχετικϊν φορζων και οργανιςμϊν, ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δικτφωςθςυνεργαςία με φορείσ για τθν εφαρμογι τουσ
Τομζασ Βελτίωςθσ Αποδοτικότθτασ
ΟΑ3.1.0.0-A5 Διεξαγωγι και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ερευνϊν ικανοποίθςθσ πολιτϊν
για το ςφνολο των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, μζςω εργαλείων και μθχανιςμϊν ζρευνασ
ΟΑ3.1.0.0-A6Διεξαγωγι και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων ερευνϊν ικανοποίθςθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, μζςω εργαλείων και μθχανιςμϊν ζρευνασ
ΟΑ3.1.0.0-A7 Ανάλυςθ κζςεων εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ /
Μζριμνα για τθ ςφνταξθ και επικαιροποίθςθ Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.1 Συλλογι και εξζταςθ αναλυτικϊν δεδομζνων ςχετικά με τα κακικοντα των
κζςεων εργαςίασ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.2 Συνεργαςία με τισ οργανικζσ μονάδεσ για τθ ςφνταξθ και τθν ενθμζρωςθ
των περιγραφϊν κζςεων εργαςίασ (του περιεχομζνου κάκε κζςθσ εργαςίασκακικοντα/δραςτθριότθτεσ)
--ΟΑ3.1.0.0-Δ7.3 Συνεργαςία με τισ οργανικζσ μονάδεσ για τθ ςφνταξθ και ενθμζρωςθ των
προδιαγραφϊν κζςεων εργαςίασ (χαρακτθριςτικά εργαηομζνου-εκπαίδευςθ-δεξιότθτεσ
που απαιτεί κάκε εργαςία)
ΟΑ3.1.0.0-A8- Σχεδιαςμόσ και εκτίμθςθ του απαραίτθτου προςωπικοφ για τον κακοριςμό
των κζςεων εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, μζςω
τεκμθρίωςθσ Σχεδίων Στελζχωςθσ - Στρατθγικοφ και ετιςιου προγραμματιςμοφ
προςλιψεων
--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.1 Συγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων των διακζςιμων ανκρϊπινων
πόρων τθσ Ρεριφζρειασ ςε ςχζςθ με τισ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν τθσ (Οργανόγραμμα) Συνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των ΡΕ και τισ οργανικζσ μονάδεσ του φορζα για το ςχεδιαςμό των
αναγκϊν ςτελζχωςισ τουσ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.2 Συνδιαμόρφωςθ προςόντων επιλογισ, με βάςθ τισ προδιαγραφζσ των
κζςεων εργαςίασ, τα ΡΘΕ, τισ ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ και τισ ειδικζσ ανάγκεσ, ςε
ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των ΡΕ και τισ αντίςτοιχεσ οργανικζσ μονάδεσ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.3 Μελζτθ και παρακολοφκθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ ςτελζχωςθσ του φορζα, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν και τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των ΡΕ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ8.4Ειςιγθςθ για τθν απαιτοφμενθ ςτελζχωςθ, ποςοτικι και ποιοτικι,
ςφμφωνα με τα Σχζδια Στελζχωςθσ των Υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν - Συνδιαμόρφωςθ ετιςιου προγραμματιςμοφ προςλιψεων, με
βάςθ τον πολυετι Στρατθγικό Ρρογραμματιςμό Ανκρϊπινων Ρόρων του φορζα
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ΟΑ3.1.0.0-A9Ρρογραμματιςμόσ, μελζτθ και εφαρμογι των κατάλλθλων διαδικαςιϊν για τθν
υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (TQM) ςτισ διαδικαςίεσ και τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.1.0.0-A10 Εξειδίκευςθ και εφαρμογι του κεςμικοφ/κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν
αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ
--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.1 Ειςαγωγι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και Συςτθμάτων Μζτρθςθσ
Απόδοςθσ (ΣΜΑ) (Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ-CAF, μοντζλο επιχειρθματικισ αριςτείασEFQM, Εξιςορροπθμζνθ Μζτρθςθ Απόδοςθσ-BSC, Συγκριτικι αξιολόγθςθ-Βenchmarking,
κ.ά.)
--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.2Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ Συςτθμάτων Μζτρθςθσ Απόδοςθσ (ΣΜΑ) ςε
άλλεσ Υπθρεςίεσ και φορείσ και υιοκζτθςθ των καλφτερων πρακτικϊν
--ΟΑ3.1.0.0-Δ10.3Συνεχισ ενθμζρωςθ για το κεςμικό πλαίςιο των ΣΜΑ, παρακολοφκθςθ
των ςχετικϊν φορζων και οργανιςμϊν, ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δικτφωςθςυνεργαςία με φορείσ και το αρμόδιο Υπουργείο για τθν εφαρμογι τουσ.
β. Στο Σμιμα Θεςμικισ Τποςτιριξθσ (ΚΩΔ. ΟΑ3.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ των Υπθρεςιϊν και τα οργάνων Διοίκθςθσ ςτθν
κατάρτιςθ και κζςπιςθ κανονιςτικϊν πλαιςίων λειτουργίασ και ςυντονιςμόσ τθσ εφαρμογισ
τουσ, μζςα από τθν ζκδοςθ και επικαιροποίθςθ των αναγκαίων κανονιςτικϊν αποφάςεων,
εγκυκλίων και οδθγιϊν ρφκμιςθσ κοινϊν κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
Υπθρεςιϊν, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων οργάνων τθσ
Ρεριφζρειασ
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ3.2.0.0-A1 Κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ Κανονιςμϊν Λειτουργίασ ανά οργανικι
μονάδα, για τθν εξειδίκευςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθ ςυνεργαςία των προϊςταμζνων, του προςωπικοφ και των
υπεφκυνων ποιότθτασ των κατά αντικείμενο αρμόδιων Υπθρεςιϊν
--ΟΑ3.2.0.0-Δ1.1 Αναλυτικι περιγραφι ανά οργανικι μονάδα, του Σκοποφ (Στρατθγικοφ/
Επιχειρθςιακοφ/ Λειτουργικοφ) και τθσ Αποςτολισ τθσ, των αρμοδιοτιτων, δραςτθριοτιτων
και επιμζρουσ βθμάτων αυτϊν, τθσ διάρκρωςθσ, του οργανογράμματοσ λειτουργίασ, του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, των περιγραφϊν και προδιαγραφϊν κζςεων εργαςίασ, των
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ των διαδικαςιϊν, εντφπων, του
νομοκετικοφ πλαιςίου εφαρμογισ των αρμοδιοτιτων και άλλων λεπτομερειϊν οργάνωςθσ
και λειτουργίασ τθσ.
ΟΑ3.2.0.0-A2 Ζκδοςθ και επικαιροποίθςθ των αναγκαίων κανονιςτικϊν αποφάςεων,
εγκυκλίων και οδθγιϊν ρφκμιςθσ κοινϊν κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
Υπθρεςιϊν, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων οργάνων τθσ
Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.2.0.0-A3 Μζριμνα για τθν ορκι και ενιαία εφαρμογι των Ρολιτικϊν και Εγχειριδίων
Διαδικαςιϊν/Κανονιςμϊν Λειτουργίασ και τθν ειςαγωγι ςχετικϊν Συςτθμάτων Διαχείριςθσ
ΟΑ3.2.0.0-A4 Ζκδοςθ και επικαιροποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων
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οργάνων Διοίκθςθσ, και των οικείων Εγχειριδίων Διαδικαςιϊν/Κανονιςμϊν Λειτουργίασ των
Υπθρεςιϊν
--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.1 Διαδικαςία ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν
αναδιοργάνωςθ και τον αναςχεδιαςμό του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ, όταν αυτό απαιτείται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ
και των αρμοδίων οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ
--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.2 Μζριμνα για τθ ςφνταξθ και τροποποίθςθ διατάξεων του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο και υπό τθν
κακοδιγθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ
--ΟΑ3.2.0.0-Δ4.3 Ραρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και των μεταβολϊν του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (αρμοδιότθτεσ, οργανωτικι δομι, ςτελζχωςθ, κατανομι κζςεων
εργαςίασ και ςτελεχϊν ανά οργανωτικι μονάδα), ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ
Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.2.0.0-A5 Μζριμνα για τθν ζκδοςθ αποφάςεων μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθσ υπογραφϊν ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ, Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν
Διευκφνςεων, Διευκφνςεων, Τμθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
και υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ και των αρμοδίων οργάνων Διοίκθςθσ
ΟΑ3.2.0.0-A6 Επικοινωνία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και ευρεία κοινοποίθςθ των
πολιτικϊν και πρωτοβουλιϊν για τθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν
ΟΑ3.2.0.0-A7 Συγκρότθςθ των αναγκαίων -μθ προβλεπόμενων κεςμικά- Επιτροπϊν και
Ομάδων προςωπικοφ για τθν υποβοικθςθ του ζργου του Τμιματοσ
ΟΑ3.2.0.0-A8 Τιρθςθ αρχείου παρακολοφκθςθσ των Επιτροπϊν και Ομάδων προςωπικοφ
που ςυςτινονται από τθν Ρεριφζρεια ι άλλουσ φορείσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν
ςτελζχθ τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.2.0.0-A9 Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ
--ΟΑ3.2.0.0-Δ9.1 Μελζτθ και ειςιγθςθ μζτρων για τθν κακιζρωςθ προςφορότερων
μεκόδων εργαςίασ για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν ενεργειϊν
(απλοφςτευςθ γραφειοκρατικϊν τφπων και διαδικαςιϊν, κατάργθςθ περιττϊν
διατυπϊςεων, κ.ο.κ.), ςε ςυνεργαςία με τισ κατά αντικείμενο αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ
ΟΑ3.2.0.0-Δ9.2 Μζριμνα, ςε ςυνεργαςία με τισ κατά αντικείμενο αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, για
τον κακοριςμό των δικαιολογθτικϊν που κατά περίπτωςθ και διοικθτικι πράξθ απαιτοφνται
ΟΑ3.2.0.0-Δ9.3 Μοντελοποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ
ΟΑ3.2.0.0-A10 Οριηόντια υποςτιριξθ των Υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ
τουσ Επάρκειασ (διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ, χρθματοοικονομικισ) ςτο πλαίςιο υποβολισ
προτάςεων και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων
--ΟΑ3.2.0.0-Δ10.1 Οριςμόσ υπεφκυνου παρακολοφκθςθσ του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν
Διοικθτικισ Ικανότθτασ και υπεφκυνων παρακολοφκθςθσ των αλλαγϊν του κεςμικοφ
πλαιςίου, ανά Ομάδα Διαδικαςιϊν.
--ΟΑ3.2.0.0-Δ10.2 Συνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, τισ Διευκφνςεισ
Τεχνικϊν Ζργων και τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των ΡΕ.
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γ. Στο Σμιμα Εκπαίδευςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ3.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συντονιςμζνοσ προςδιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των
ςτελεχϊν τθσ Ρεριφζρειασ, προϊκθςθ και αξιολόγθςθ ςτοχευμζνων επιμορφωτικϊν και
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, προκειμζνου να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και να αναπτυχκοφν υψθλισ απόδοςθσ ςτελζχθ και ομάδεσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ3.3.0.0-A1 Κατάρτιςθ του Σχεδίου Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ με γνϊμονα τθ
βελτίωςθ του παραγόμενου ζργου
ΟΑ3.3.0.0-A2 Μζριμνα για τθν παροχι και προϊκθςθ ςτοχευμζνων επιμορφωτικϊν και
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του προςωπικοφ, ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ τθσ
Ρεριφζρειασ, για τθν «κάλυψθ του χάςματοσ δεξιοτιτων»
ΟΑ3.3.0.0-A3 Αναηιτθςθ και ανάλυςθ / ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
ΟΑ3.3.0.0-A4 Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ / Ρροςδιοριςμόσ εκπαιδευτικϊν ςτόχων
ΟΑ3.3.0.0-A5 Ρρογραμματιςμόσ Εκπαίδευςθσ για τθ διεφρυνςθ των επιςτθμονικϊν ι
τεχνικϊν γνϊςεων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςφμφωνα με τισ διαγνωςμζνεσ ανάγκεσ, ο
οποίοσ περιλαμβάνει ςτοχευμζνα ςεμινάρια, που διοργανϊνονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
άλλουσ φορείσ ι τθν Ρεριφζρεια, και λοιπά προγράμματα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, με
οποιοδιποτε μορφι και μζςο διεξαγωγισ (δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ ςτθ κζςθ
εργαςίασ – onthejobtraining, εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν, εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, προπτυχιακζσ/μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, κ.ά.)
ΟΑ3.3.0.0-A6 Μζριμνα για
επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ

τθν

υλοποίθςθ

των

ςτοχευμζνων

προγραμμάτων

ΟΑ3.3.0.0-A7 Μζριμνα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ του
νεοδιοριηόμενου προςωπικοφ ςε ςυνεργαςία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν
ΟΑ3.3.0.0-A8 Μζριμνα για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ των
ςτοχευμζνων προγραμμάτων επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ
ΟΑ3.3.0.0-A9 Αξιολόγθςθ των ςτοχευμζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που επιτεφχκθκαν με βάςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ
που ζχουν τεκεί
ΟΑ3.3.0.0-A10 Ρραγματοποίθςθ Ερευνϊν ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
ΟΑ3.3.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρϊου παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων ειςαγωγικισ
εκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν ζδρασ και τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΟΑ3.3.0.0-A12 Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ εργαηομζνων
(ΛΑΕΚ).
δ. Στο Σμιμα τοχοκεςίασ και Απολογιςμοφ (ΚΩΔ. ΟΑ3.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποβοικθςθ του ζργου τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ ςτθν εκπόνθςθ του
Απολογιςμοφ Ρεπραγμζνων και Ρρογραμματιςμοφ Δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ, με ςφνκεςθ
των επιμζρουσ Εκκζςεων Ρεπραγμζνων των Υπθρεςιϊν τθσ, βάςει κακοριςμοφ και
υλοποίθςθσ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ τουσ και διαχείριςθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν μζτρθςθσ
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του περιφερειακοφ ζργου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ3.4.0.0-A1 Ραρακολοφκθςθ του απολογιςμοφ των δράςεων και των Εκκζςεων
Ρεπραγμζνων όλων των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.4.0.0-A2 Υποβοικθςθ του ζργου τθσ Ρεριφερειακισ Αρχισ ςτθν εκπόνθςθ του
Απολογιςμοφ Ρεπραγμζνων με ςφνκεςθ των επιμζρουσ Εκκζςεων Ρεπραγμζνων των
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.4.0.0-A3 Κακοριςμόσ κοινισ μορφισ αποτφπωςθσ όλων των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων
για τθν περαιτζρω επεξεργαςία αυτϊν με ςκοπό τθ ςφνταξθ του ετιςιου/ι και εξαμθνιαίου
Απολογιςμοφ Δράςθσ/ Ρεπραγμζνων των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με
τουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικείων Γενικϊν Διευκφνςεων, Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν
Μονάδων, Τμθμάτων και Γραφείων
ΟΑ3.4.0.0-A4 Διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ για τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ του προςωπικοφ και
τθν επίτευξθ των Στόχων τθσ Ρεριφζρειασ- Εφαρμογι του Συςτιματοσ Διοίκθςθσ με Στόχουσ
(ΔμΣ)
ΟΑ3.4.0.0-A5 Γνωςτοποίθςθ των κατευκφνςεων και κοινοποίθςθ των Στρατθγικϊν Στόχων
τθσ Ρεριφζρειασ ςτο ςφνολο του προςωπικοφ για τθ μετάφραςι τουσ ςε επιτεφξιμουσ
επιχειρθςιακοφσ και λειτουργικοφσ ςτόχουσ ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο
ΟΑ3.4.0.0-A6 Μζριμνα για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτόχων - Σφνδεςθ ανάμεςα ςτουσ
ςτόχουσ όλων των ιεραρχικϊν επιπζδων και μονάδων
ΟΑ3.4.0.0-A7 Μζριμνα για τον κακοριςμό και τθ διαχείριςθ των δεικτϊν αποδοτικότθτασ
και αποτελεςματικότθτασ όλων των οργανωτικϊν δομϊν τθσ Ρεριφζρειασ
ΟΑ3.4.0.0-A8 Διαρκισ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ με τθ χριςθ Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων
ΟΑ3.4.0.0-A9 Διαρκισ ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν πρόοδο ζναντι των ςτόχων
ΟΑ3.4.0.0-A10 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων και δεδομζνων που αναφζρονται ςτθν
αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των Υπθρεςιϊν και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν
περιοδικϊν τουσ ςτόχων, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, τθν επεξεργαςία των
ςτοιχείων αυτϊν κακϊσ και τθν ζκδοςθ ενθμερωτικϊν αναφορϊν
ΟΑ3.4.0.0-A11 Υποςτιριξθ των Υπθρεςιϊν ςτθν κατάρτιςθ εκκζςεων αποδοτικότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ
ΟΑ3.4.0.0-A12 Μζριμνα για παροχι κινιτρων - επιβράβευςθ/αναγνϊριςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ.
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Άξζξν 22
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο κοπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
1. Θ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΚΩΔ. ΟΑ4) ζχει τον εξισ
επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και υποςτιριξθ τθσ εφρυκμθσ και
αποδοτικισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν του φορζα και
των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του, διαςφάλιςθ τθσ τεχνικισ και οργανωτικισ
διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ με αντίςτοιχα ςυςτιματα εκνικισ
εμβζλειασ κεντρικϊν φορζων τθσ Διοίκθςθσ, τθσ αςφάλειασ, του ελζγχου και τθσ ορκισ
λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των πλθροφοριϊν που διακινοφνται ςε
αυτά, ανάπτυξθ και βελτίωςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ και των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ, κακϊσ και εξαςφάλιςθ τθσ
εξωςτρζφειασ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ επαφισ των υπθρεςιϊν τθσ με τουσ πολίτεσ και όλα
τα ενδιαφερόμενα μζρθ με τθν ειςαγωγι ι και χριςθ νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και
διεπαφϊν που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςτρατθγικι τθσ.
Θ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ζχει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ
και αξιοποίθςθσ του δυναμικοφ όλων των Τμθμάτων τθσ ςτισ αρμοδιότθτεσ Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορικισ, Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ςτθν τεχνικι ςτιριξθ εκλογικϊν
διαδικαςιϊν.
2. Θ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΟΑ4.1

Τμιμα Διαφάνειασ και Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων, με
αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ4.2

Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ4.3

Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΟΑ4.4

Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ, με τοπικι αρμοδιότθτα
ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ

ΟΑ4.5

Τμιματα Ρλθροφορικισ ΡΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ, με τοπικι
αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Διαφάνειασ και Οργανωτικισ Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν υςτθμάτων
(ΚΩΔ. ΟΑ4.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, αξιολόγθςθ και προϊκθςθ ςφγχρονων
μεκόδων πλθροφορικισ, ςυνεχισ βελτίωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν με χριςθ
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και προϊκθςθ τθσ πολιτικισ για τθν
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, για τθν προςαρμογι, αναβάκμιςθ και βζλτιςτθ λειτουργία των
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παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα Τμιματα τθσ
Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Διαφάνειασ
ΟΑ4.1.0.0-A1 Διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ «Διαφγεια» για τον Φορζα και υποςτιριξθ των
Υπθρεςιϊν ςτθν ανάρτθςθ Ρράξεων τθσ Ρεριφζρειασ, για ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν
ςτο πλαίςιο του ν. 3861/2010 (Α’/112)
Τομζασ Διαχείριςθσ Ανοιχτϊν Δεδομζνων
ΟΑ4.1.0.0-A2 Καταγραφι, ςυλλογι, αξιολόγθςθ και ςφνκεςθ των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν ανοιχτι διάκεςθ των δεδομζνων του Φορζα
ΟΑ4.1.0.0-A3 Αξιοποίθςθ και ςυνεργαςία με άλλα δίκτυα τεκμθρίωςθσ για τθν ανταλλαγι
και διάκεςθ υφιςτάμενων πλθροφοριϊν και ανοιχτϊν δεδομζνων
ΟΑ4.1.0.0-A4 Ραροχι τεχνικισ, διαδικαςτικισ και οργανωτικισ υποςτιριξθσ τθσ ανοιχτισ
διάκεςθσ των εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, επικοινωνϊντασ με το διαχειριςτι
των αρμόδιων φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ όπου απαιτείται
Τομζασ Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων και Χρθςτϊν
ΟΑ4.1.0.0-A5 Μζριμνα για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτον μεταςχθματιςμό και τθν απλοφςτευςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν
και ειςιγθςθ προτάςεων για τθν εξζλιξθ αυτϊν, με γνϊμονα τθν αποτελεςματικότθτα και
τθν αποδοτικότθτα λειτουργίασ τουσ
ΟΑ4.1.0.0-A6 Συνεργαςία με φορείσ για τθν εφαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ κατά
τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Τμιματοσ, παρζχοντασ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για
τθν εκτζλεςι τθσ ςτουσ χριςτεσ
ΟΑ4.1.0.0-A7 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό, ςτον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ
ζργων τθσ Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.1.0.0-A8 Συμμετοχι και ςυντονιςμόσ δράςεων ςτθν εξειδίκευςθ τθσ εφαρμογισ τθσ
ςτρατθγικισ και των πολιτικϊν μζςω Σχεδίων Δράςθσ
ΟΑ4.1.0.0-A9 Μζριμνα για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ενιαίασ εφαρμογισ του
Ρρωτοκόλλου
ΟΑ4.1.0.0-A10 Μζριμνα για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ
Εγγράφων
ΟΑ4.1.0.0-A11 Μζριμνα, ειςιγθςθ, εγκατάςταςθ,
υποςτιριξθ χρθςτϊν για τθν Ψθφιακι Υπογραφι

παραμετροποίθςθ

και

τεχνικι

ΟΑ4.1.0.0-A12 Επικαιροποίθςθ και καταχϊριςθ ςτοιχείων τθλεφωνικοφ καταλόγου των
Υπθρεςιϊν τθσ Ζδρασ και τθσ ΡΕ Κοηάνθσ
ΟΑ4.1.0.0-A13 Ενθμζρωςθ, κακοδιγθςθ, εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ ςτουσ τελικοφσ
χριςτεσ ςτα ηθτιματα αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ4.1.0.0-A14 Εκπαίδευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν ορκι χριςθ των εφαρμογϊν και
ςε κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ του Φορζα
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ΟΑ4.1.0.0-A15 Κατάρτιςθ των αναγκαίων λειτουργικϊν προτφπων των Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ
Τομζασ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
ΟΑ4.1.0.0-A16 Τιρθςθ πρωτοκόλλου, θλεκτρονικοφ και φυςικοφ, τθσ Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.1.0.0-A17 Τιρθςθ, ενθμζρωςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων και φακζλων τθσ
Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.1.0.0-A18 Κατάρτιςθ και διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν εγγράφων
ΟΑ4.1.0.0-A19 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό,
προμικεια και διακίνθςθ)
ΟΑ4.1.0.0-A20 Συγκζντρωςθ αιτθμάτων και αξιολόγθςθ των αναγκϊν των Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ για νζο εξοπλιςμό και λογιςμικό, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα Τμιματα
ΟΑ4.1.0.0-A21 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, αναλωςίμων, υλικϊν, ανταλλακτικϊν
για εξοπλιςμό υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ και τα
Τμιματα Ρρομθκειϊν, παραλαβι αυτϊν και τιρθςθ αρχείου
ΟΑ4.1.0.0-A22 Διαχείριςθ δεδομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ (μεταβολζσ,
κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ των αρμοδίων Τμθμάτων των
Διευκφνςεων Διοικθτικϊν / Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΟΑ4.1.0.0-A23 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΟΑ4.1.0.0-A24 Υποςτιριξθ εκλογικϊν διαδικαςιϊν και εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςε εφαρμογι
Εκλογϊν.
β. Στο Σμιμα χεδιαςμοφ και Τποςτιριξθσ υςτθμάτων (ΚΩΔ. ΟΑ4.2) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ και διαςφάλιςθ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ των δικτυακϊν
υποδομϊν τθσ Ρεριφζρειασ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ απρόςκοπτθ χριςθ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και θ πρόςβαςθ ςε αρχεία και πλθροφορίεσ από τουσ
υπαλλιλουσ, τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, κακϊσ και τεχνικι υποςτιριξθ των
υπαλλιλων των Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Σχεδιαςμοφ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A1 Αποτφπωςθ αναγκϊν και υλοποίθςθ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ
και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A2 Μελζτθ ι και προςδιοριςμόσ κανόνων και των λειτουργικϊν προτφπων
εφαρμογισ για τθν υλοποίθςθ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A3 Ειςιγθςθ προτάςεων για τθν εξζλιξθ των Συςτθμάτων και Δικτφων
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, με γνϊμονα τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ
αποδοτικότθτασ λειτουργίασ αυτϊν, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ
ΟΑ4.2.0.0-A4 Αξιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ και τθ ςυνοχισ των ζργων υλοποίθςθσ
Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, ςε ςχζςθ με τθν αρχιτεκτονικι
των υφιςτάμενων Συςτθμάτων και Δικτφων
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ΟΑ4.2.0.0-A5 Σφγκριςθ των Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν του
Φορζα με τα Συςτιματα και Δίκτυα Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν αντίςτοιχων Φορζων
και υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν
Τομζασ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A6 Μελζτθ, ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, εγκατάςταςθ, διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν του
Φορζα
ΟΑ4.2.0.0-A7 Μελζτθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των δικτφων και των εφαρμογϊν και
υλοποίθςθ βελτιϊςεων
ΟΑ4.2.0.0-A8 Αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ ςτθ Διοίκθςθ προτάςεων ειςαγωγισ Συςτθμάτων και
Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ του ζργου του Φορζα
ΟΑ4.2.0.0-A9 Ειςιγθςθ για τθν προμικεια του λογιςμικοφ εφαρμογϊν των Συςτθμάτων και
Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και ζλεγχοσ των Συςτθμάτων και Δικτφων
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που υλοποιοφνται από τρίτουσ
ΟΑ4.2.0.0-A10 Μζριμνα για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ και των πολιτικϊν που
διζπουν τθ λειτουργία των Συςτθμάτων
ΟΑ4.2.0.0-A11 Μζριμνα για τθ λιψθ και τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ κατάςταςθσ
των εξυπθρετθτϊν, κακϊσ και των αρχείων των ςκλθρϊν δίςκων
ΟΑ4.2.0.0-A12 Μζριμνα για τθ διακεςιμότθτα εφεδρικϊν εξυπθρετθτϊν και τθν υλοποίθςθ
ςχεδίου κζςθσ τουσ ςε παραγωγικι λειτουργία, κακϊσ και τθν εφαρμογι ςχεδίου
αποκατάςταςθσ και επαναφοράσ εξυπθρετθτϊν που τίκενται εκτόσ λειτουργίασ
ΟΑ4.2.0.0-A13 Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ για τισ ρυκμιςτικζσ και τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ των Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν
Τομζασ Διαχείριςθ Ζργων περιφερειακισ εμβζλειασ που αφοροφν Συςτιματα και Δίκτυα
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A14 Σφνταξθ προδιαγραφϊν, ςχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και διαχείριςθ Ζργων, ωσ
προσ τουσ πόρουσ, το χρονοδιάγραμμα, τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια
ΟΑ4.2.0.0-A15 Εποπτεία προόδου υλοποίθςθσ, ζλεγχοσ και επαλικευςθ επίτευξθσ των
αποτελεςμάτων Ζργων
ΟΑ4.2.0.0-A16 Σφνταξθ αναφορϊν προόδου υλοποίθςθσ των Ζργων, με αναφορά ςε
προβλιματα και προτάςεισ επίλυςθσ
ΟΑ4.2.0.0-A17 Μζριμνα για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων για
τθν πορεία των Ζργων
ΟΑ4.2.0.0-A18 Συνεργαςία με τθν Ομάδα που εργάηεται για τθν υλοποίθςθ των Ζργων
Τομζασ Αςφάλειασ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A19 Ρροςδιοριςμόσ ςτόχων τθσ αςφάλειασ του δικτφου και των αντίςτοιχων
διαδικαςιϊν που πρζπει να ακολουκοφνται ϊςτε να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι
ΟΑ4.2.0.0-A20 Μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ενόσ δικτφου ι ςυςτιματοσ
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν να αντιςτακεί, ςε δεδομζνο επίπεδο αξιοπιςτίασ, ςε
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τυχαία ςυμβάντα ι κακόβουλεσ ενζργειεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθ διάκεςθ, τθν
επαλικευςθ ταυτότθτασ, τθν ακεραιότθτα και τθν τιρθςθ του απορριτου των
δεδομζνων που ζχουν αποκθκευκεί ι μεταδοκεί, κακϊσ και τθν καλι λειτουργία των
υπθρεςιϊν που παρζχονται ι είναι προςβάςιμεσ μζςω αυτοφ του δικτφου ι ςυςτιματοσ
ΟΑ4.2.0.0-A21 Μζριμνα για τθν αναγνϊριςθ και διαχείριςθ κινδφνων αναφορικά με
κζματα αςφαλείασ
ΟΑ4.2.0.0-A22 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ τελικϊν χρθςτϊν των
Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν αναφορικά με κζματα
αςφαλείασ
ΟΑ4.2.0.0-A23 Αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ προτάςεων ςτθ Διοίκθςθ για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A24 Διενζργεια ελζγχων για τθν επιςκόπθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ
αςφαλείασ και τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων αςφαλείασ
ΟΑ4.2.0.0-A25 Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ για τισ ρυκμιςτικζσ και τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν
Τομζασ Υπθρεςιϊν Δικτφων
ΟΑ4.2.0.0-A26 Τεχνικι υποςτιριξθ τθλεδιαςκζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ (ζδρασ)
ΟΑ4.2.0.0-A27 Τεχνικι ςτιριξθ και αναμεταδόςεισ ςυνεδριάςεων Συλλογικϊν Οργάνων και
Επιτροπϊν του Φορζα (Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, Οικονομικισ Επιτροπισ κ.λπ.)
ΟΑ4.2.0.0-A28 Αναγνϊριςθ, επιδιόρκωςθ και διαχείριςθ οποιωνδιποτε δικτυακϊν
προβλθμάτων και βλαβϊν υλικοφ ι παραγγελία υπθρεςιϊν από ειδικευμζνο εξωτερικό
Φορζα
ΟΑ4.2.0.0-A29 Εποπτεία για τθν προςταςία των πλθροφοριϊν που διακινοφνται ςτο
Δίκτυο
ΟΑ4.2.0.0-A30 Τεχνικι υποςτιριξθ προςταςίασ από ιοφσ και κακόβουλουσ χριςτεσ
ΟΑ4.2.0.0-A31 Ρροςαρμογι τθσ δικτυακισ λειτουργίασ ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν
ΟΑ4.2.0.0-A32 Εγκατάςταςθ ι διευκζτθςθ εγκατάςταςθσ νζου υλικοφ (hardware),
παραμετροποίθςθ του νζου ι υφιςτάμενου υλικοφ και λογιςμικοφ, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι και του δικτφου ι και τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν
ΟΑ4.2.0.0-A33 Διαχείριςθ ςυμβάντων που αφοροφν τα Συςτιματα και Δίκτυα
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
ΟΑ4.2.0.0-A34 Δθμιουργία και διαχείριςθ e-mails για τον Φορζα (προςωπικό, αιρετοί
κ.λπ.)
ΟΑ4.2.0.0-A35 Ραρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ των Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ
και Επικοινωνιϊν και επζμβαςθ για τθν παροχι λφςεων ςε προβλιματα που
διαταράςςουν τθν καλι λειτουργία αυτϊν
Λοιπά ηθτιματα
ΟΑ4.2.0.0-A36 Υποςτιριξθ Ζργων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ εκνικισ εμβζλειασ
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ΟΑ4.2.0.0-A37 Τεχνικι και οργανωτικι διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ με αντίςτοιχα ςυςτιματα εκνικισ εμβζλειασ κεντρικϊν
Φορζων διοίκθςθσ
ΟΑ4.2.0.0-A38 Τεχνικι ςτιριξθ εκλογικϊν διαδικαςιϊν με διαςφάλιςθ, εγκατάςταςθ,
λειτουργία απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και διαχείριςθ, παραμετροποίθςθ δεδομζνων ςτθν
εφαρμογι Εκλογϊν.
γ. Στο Σμιμα χεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (ΚΩΔ. ΟΑ4.3) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και λειτουργία ςυςτθμάτων παροχισ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ και επιχειριςεισ, διαςφαλίηοντασ φιλικότθτα προσ
το χριςτθ, αςφάλεια των ςυναλλαγϊν και διαφφλαξθ των πλθροφοριϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ4.3.0.0-A1 Μελζτθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των δικτφων και των εφαρμογϊν και
υλοποίθςθ βελτιϊςεων
ΟΑ4.3.0.0-A2 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ τελικϊν χρθςτϊν των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ
και των εφαρμογϊν αναφορικά με τθν ορκι χριςθ και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων
αυτϊν
ΟΑ4.3.0.0-A3 Ειςιγθςθ για προμικεια λογιςμικοφ εφαρμογϊν των Συςτθμάτων
Ρλθροφορικισ από τρίτουσ
ΟΑ4.3.0.0-A4 Υποςτιριξθ Ζργων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ εκνικισ εμβζλειασ
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
Τομζασ Διαχείριςθσ Ζργων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)
ΟΑ4.3.0.0-A5 Σφνταξθ αναφορϊν προόδου υλοποίθςθσ ζργων ΤΡΕ αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ, με αναφορά ςε προβλιματα και προτάςεισ επίλυςθσ
ΟΑ4.3.0.0-A6 Μζριμνα για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων για
τθν πορεία Ζργων που αφοροφν Συςτιματα Ρλθροφορικισ και εφαρμογζσ αρμοδιότθτασ
του Τμιματοσ
ΟΑ4.3.0.0-A7 Συνεργαςία με τθν Ομάδα που εργάηεται για τθν υλοποίθςθ ζργων
Ρλθροφορικισ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
Τομζασ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ/Εφαρμογϊν
ΟΑ4.3.0.0-A8 Μζριμνα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ, εξατομίκευςθσ, παραμετροποίθςθσ και τθσ εξζλιξθσ εφαρμογϊν
λογιςμικοφ
ΟΑ4.3.0.0-A9 Ρραγματοποίθςθ ελζγχων και δοκιμϊν τθσ λειτουργίασ εφαρμογϊν
λογιςμικοφ ωσ προσ τθν ποιότθτα και καλι λειτουργία τουσ, χρθςιμοποιϊντασ
ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ
ΟΑ4.3.0.0-A10 Χρθςιμοποίθςθ εργαλείων λογιςμικοφ για τθν εφρεςθ και αφαίρεςθ των
λακϊν ςτον πθγαίο κϊδικα εφαρμογϊν λογιςμικοφ και αξιοποίθςθ άλλων εφαρμογϊν για
αναγνϊριςθ λακϊν προγραμματιςμοφ και τθν αφαίρεςι τουσ
ΟΑ4.3.0.0-A11 Εγκατάςταςθ, αναβάκμιςθ και επικαιροποίθςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ
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ΟΑ4.3.0.0-A12 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων για τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν μεταξφ τουσ
ΟΑ4.3.0.0-A13 Μζριμνα διάκεςθσ τεχνικισ τεκμθρίωςθσ και εγχειριδίων χριςθσ των
εφαρμογϊν λογιςμικοφ που αναπτφςςονται και χρθςιμοποιοφνται
ΟΑ4.3.0.0-A14 Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ
που αναπτφςςονται και χρθςιμοποιοφνται
Τομζασ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων
ΟΑ4.3.0.0-A15 Σχεδιαςμόσ, κακοριςμόσ προδιαγραφϊν και διαςφάλιςθ λειτουργίασ
βάςεων δεδομζνων και βελτιςτοποίθςθ των δομϊν δεδομζνων
ΟΑ4.3.0.0-A16 Επιμζλεια αποκικευςθσ των δεδομζνων, προςταςίασ με απόδοςθ κωδικϊν
για τθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και
εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτάσ τουσ
ΟΑ4.3.0.0-A17 Φροντίδα ομαλισ διεπαφισ του περιβάλλοντοσ ειςαγωγισ δεδομζνων με τθ
βάςθ
ΟΑ4.3.0.0-A18 Εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που είναι χριςιμα για τθν πλθροφόρθςθ και
τθ λιψθ αποφάςεων
ΟΑ4.3.0.0-A19 Ραροχι κατευκφνςεων και ςυμβουλϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ
Λοιπά ηθτιματα
ΟΑ4.3.0.0-A20 Ειςιγθςθ και μζριμνα για τθν αγορά, τθν εγκατάςταςθ και παράδοςθ νζου
υλικοφ και λογιςμικοφ για εφαρμογζσ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ4.3.0.0-A21 Ραροχι υπθρεςιϊν για μθ ςυνικεισ καταςτάςεισ κατά τθ διάρκεια χριςθσ
των εφαρμογϊν, διαχείριςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ
ΟΑ4.3.0.0-A22 Ραρακολοφκθςθ τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτο χϊρο των βάςεων δεδομζνων
ΟΑ4.3.0.0-A23Εγκατάςταςθ, διαχείριςθ, παραμετροποίθςθ λειτουργίασ των ιςτοχϊρων τθσ
Ρεριφζρειασ
ΟΑ4.3.0.0-A24Υποςτιριξθ ζργων εκνικισ εμβζλειασ για παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ
ΟΑ4.3.0.0-A25Τεχνικι ςτιριξθ εκλογικϊν διαδικαςιϊν με διαχείριςθ, για τθν εμφάνιςθ των
εκλογικϊν αποτελεςμάτων ςτουσ ιςτοχϊρουσ.
δ. Στο Σμιμα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (ΚΩΔ.
ΟΑ4.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ των Συςτθμάτων που είναι
εγκατεςτθμζνα ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και τεχνικι υποςτιριξθ
των υπαλλιλων τθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ4.4.0.0-A1 Διενζργεια ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των μθχανθμάτων του Φορζα και
ενθμζρωςθ για τισ βλάβεσ
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ΟΑ4.4.0.0-A2 Εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν εξοπλιςμοφ και
μθχανθμάτων
ΟΑ4.4.0.0-A3 Μζριμνα για τθν απογραφι αντικειμζνων, πραγμάτων τεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ και τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου
ΟΑ4.4.0.0-A4 Φροντίδα απόςυρςθσ των υλικϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται ι ζχουν υποςτεί
βλάβεσ που δεν επιδζχονται επιδιόρκωςθ (άχρθςτα υλικά), ακολουκϊντασ τισ
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ
ΟΑ4.4.0.0-A5 Ρρομικεια και αποκικευςθ υλικϊν, ςυςκευϊν και αναλωςίμων τθσ
Διεφκυνςθσ και φροντίδα για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία τουσ
ΟΑ4.4.0.0-A6 Διαχείριςθ Τθλεφωνικϊν Συνδζςεων ΡΕ Κοηάνθσ
ΟΑ4.4.0.0-A7 Τεχνικι υποςτιριξθ χρθςτϊν ΡΕ Κοηάνθσ
ΟΑ4.4.0.0-A8 Τεχνικι υποςτιριξθ προςταςίασ από ιοφσ και κακόβουλουσ χριςτεσ ςτθν ΡΕ
Κοηάνθσ
ΟΑ4.4.0.0-A9 Τεχνικι υποςτιριξθ τθλεδιαςκζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΡΕ Κοηάνθσ (Διοικθτιριο)
ΟΑ4.4.0.0-A10 Μελζτθ και ειςιγθςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ νζου υλικοφ ςτθν ΡΕ
Κοηάνθσ
ΟΑ4.4.0.0-A11 Καταγραφι Εξοπλιςμοφ - Συγκζντρωςθ αιτθμάτων και αξιολόγθςθ των
αναγκϊν των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ για νζο εξοπλιςμό ΤΡΕ και
λογιςμικό, ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.4.0.0-A12 Εκπόνθςθ μελετϊν και εκκζςεων ςκοπιμότθτασ και κακοριςμόσ
προδιαγραφϊν για προμικειεσ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, αναλωςίμων, υλικϊν για τισ
Υπθρεςίεσ τθσ ΡΕ Κοηάνθσ
ΟΑ4.4.0.0-A13 Υποςτιριξθ ζργων ΤΡΕ περιφερειακισ εμβζλειασ που αφοροφν τθν
εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του φορζα και άλλων δράςεων θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
ΟΑ4.4.0.0-A14 Υποςτιριξθ Ζργων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ εκνικισ εμβζλειασ
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ4.4.0.0-A15 Τεχνικι ςτιριξθ εκλογικϊν διαδικαςιϊν με διαχείριςθ, παραμετροποίθςθ,
καταχϊριςθ δεδομζνων ςτθν εφαρμογι Εκλογϊν.
ε. Στα Σμιματα Πλθροφορικισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Φλϊρινασ (ΚΩΔ. ΟΑ4.5) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να
επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ και τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ των εξυπθρετθτϊν και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που είναι
εγκατεςτθμζνα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και τεχνικι υποςτιριξθ
των υπαλλιλων τθσ.
Τα Τμιματα Ρλθροφορικισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςυνεργάηονται με τθ Διεφκυνςθ
και τα Τμιματα τθσ ζδρασ για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ ςκοποφ τθσ Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΟΑ4.5.0.0-A1 Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και οργανωτικι υποςτιριξθ του Τμιματοσ
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ΟΑ4.5.0.0-A2 Τιρθςθ πρωτοκόλλου, θλεκτρονικοφ και φυςικοφ του Τμιματοσ
ΟΑ4.5.0.0-A3 Τιρθςθ, ενθμζρωςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων και φακζλων του Τμιματοσ
ΟΑ4.5.0.0-A4 Κατάρτιςθ και διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν εγγράφων του Τμιματοσ
ΟΑ4.5.0.0-A5 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου του Τμιματοσ
ΟΑ4.5.0.0-A6 Συγκζντρωςθ αιτθμάτων και αξιολόγθςθ αναγκϊν των Υπθρεςιϊν τθσ ΡΕ για
νζο εξοπλιςμό και λογιςμικό
ΟΑ4.5.0.0-A7 Μελζτθ, ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των
Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A8 Μελζτθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των δικτφων και των εφαρμογϊν
ςτθν ΡΕ και πρόταςθ / υλοποίθςθ βελτιϊςεων, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Τμιματα τθσ
Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.5.0.0-A9 Εφαρμογι μζτρων αςφαλείασ και πολιτικϊν που διζπουν τθ λειτουργία των
Συςτθμάτων ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A10 Λιψθ και τιρθςθ αντιγράφων αςφαλείασ των αρχείων που βρίςκονται
ςτουσ εξυπθρετθτζσ τθσ ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A11 Εφαρμογι ςχεδίου αποκατάςταςθσ και επαναφοράσ εξυπθρετθτϊν που
τίκενται εκτόσ λειτουργίασ ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A12 Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ για τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ
αςφάλειασ και των ςυςτθμάτων και δικτφων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
ΟΑ4.5.0.0-A13 Αποτφπωςθ αναγκϊν και προτάςεισ υλοποίθςθσ Συςτθμάτων και Δικτφων
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A14 Ειςιγθςθ προτάςεων για τθν εξζλιξθ των ςυςτθμάτων και δικτφων
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ ΡΕ, με γνϊμονα τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ
και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ τουσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειάσ τουσ
Τομζασ Διαχείριςθσ Δικτφων και Συςτθμάτων ΤΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A15 Αναγνϊριςθ, επιδιόρκωςθ και διαχείριςθ οποιωνδιποτε δικτυακϊν
προβλθμάτων και βλαβϊν υλικοφ ςτθν ΡΕ ι ειςιγθςθ για παραγγελία υπθρεςιϊν από
εξειδικευμζνο εξωτερικό Φορζα
ΟΑ4.5.0.0-A16 Τεχνικι υποςτιριξθ προςταςίασ από ιοφσ και κακόβουλουσ χριςτεσ ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A17 Ρροςαρμογι τθσ δικτυακισ λειτουργίασ ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν τθσ ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A18 Εγκατάςταςθ ι διευκζτθςθ εγκατάςταςθσ νζου υλικοφ (hardware),
παραμετροποίθςθ του νζου ι υφιςτάμενου υλικοφ και λογιςμικοφ, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι και του δικτφου ι και τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν τθσ ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A19 Διαχείριςθ ςυμβάντων που αφοροφν τα Συςτιματα και τα Δίκτυα
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A20 Ραρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ των Συςτθμάτων και Δικτφων Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν και επζμβαςθ για τθν παροχι λφςεων ςε προβλιματα που διαταράςςουν τθν
καλι λειτουργία αυτϊν ςτθν ΡΕ
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ΟΑ4.5.0.0-A21 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ τελικϊν χρθςτϊν των Συςτθμάτων και Δικτφων
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και των εφαρμογϊν ςτθν ΡΕ, αναφορικά με τθν ορκι
χριςθ και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων αυτϊν
Τομζασ Διαχείριςθσ και Χριςθσ Εφαρμογϊν και Βάςεων Δεδομζνων
ΟΑ4.5.0.0-A22 Ρραγματοποίθςθ ελζγχων και δοκιμϊν τθσ λειτουργίασ εφαρμογϊν
λογιςμικοφ ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν καλι λειτουργία τουσ, ςε ςυνεργαςία με το
αρμόδιο Τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ
ΟΑ4.5.0.0-A23 Εγκατάςταςθ, αναβάκμιςθ και επικαιροποίθςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςτθν
ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A24 Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ τθσ ΡΕ των εφαρμογϊν
λογιςμικοφ που προμθκεφεται ι αναπτφςςει το αρμόδιο Τμιμα τθσ ζδρασ
ΟΑ4.5.0.0-A25 Επιμζλεια αποκικευςθσ των δεδομζνων, προςταςία με απόδοςθ κωδικϊν
για τθν αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και
εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτάσ τουσ ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A26 Ραροχι ςτουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν ςτθν ΡΕ κατευκφνςεων και
ςυμβουλϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ
Λοιπά ηθτιματα
ΟΑ4.5.0.0-A27 Μελζτθ και ειςιγθςθ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ νζου υλικοφ και
λογιςμικοφ ςτθν ΡΕ
ΟΑ4.5.0.0-A28 Τεχνικι Υποςτιριξθ τθλεδιαςκζψεων ΣΥΗΕΥΞΙΣ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΟΑ4.5.0.0-A29 Υλοποίθςθ τθσ τεχνικισ ςτιριξθσ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν, με
εγκατάςταςθ και λειτουργία του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςτθν
εφαρμογι των εκλογϊν
ΟΑ4.5.0.0-A30 Επικαιροποίθςθ ςτοιχείων τθλεφωνικοφ καταλόγου Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και προϊκθςι τουσ ςτο Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν
Υπθρεςιϊν
ΟΑ4.5.0.0-A31 Υποςτιριξθ ζργων ΤΡΕ περιφερειακισ εμβζλειασ που αφοροφν τθν
εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του Φορζα και άλλων δράςεων θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
ΟΑ4.5.0.0-A32 Υποςτιριξθ Ζργων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ εκνικισ εμβζλειασ
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΟΑ4.5.0.0-A33 Τεχνικι ςτιριξθ εκλογικϊν διαδικαςιϊν με διαςφάλιςθ, εγκατάςταςθ,
λειτουργία απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ ςτθν ΡΕ και διαχείριςθ, παραμετροποίθςθ
δεδομζνων ςτθν εφαρμογι Εκλογϊν.
Άξζξν 23
Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν (ΚΩΔ. ΔΟ) ζχει τον εξισ ςτρατθγικό
ςκοπό:
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τρατθγικόσ κοπόσ: Διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ, του ανκρϊπινου δυναμικοφ
και των ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ, και χρθςτι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων του
φορζα, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο και τισ δθμοςιονομικζσ δεςμεφςεισ.
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνεργάηεται με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςτο
ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων ςτο
πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου τθσ.
3. Ο προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν ορίηεται ωσ
Ρροϊςτάμενοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Ρ.Ο.Υ.) τθσ Ρεριφζρειασ και είναι αποκλειςτικά
υπεφκυνοσ για τισ αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθ Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ τθσ
Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 25, 26 και 69Γ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ/143), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
4. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ
μονάδεσ:
ΔΟ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν

ΔΟ1

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ και ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ

ΔΟ2

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ και ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ

ΔΟ3

Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΡΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Φλϊρινασ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα.

Άξζξν 24
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
1. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν (ΚΩΔ. ΔΟ1) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Οριηόντια διοικθτικι υποςτιριξθ των οργανικϊν μονάδων και των
ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ του φορζα και εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ
διαχείριςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ του.
Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ςτα Τμιματα που
υπάγονται ςε αυτιν, κακϊσ και ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ των Διευκφνςεων Διοικθτικϊν και
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, για τθ ςυντονιςμζνθ εκτζλεςθ των
αρμοδιοτιτων τουσ, ενϊ είναι αρμόδια για τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων
ςτθν ΡΕ Κοηάνθσ.
2. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΔΟ1.1

Τμιμα Ρροςωπικοφ

ΔΟ1.2

Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων

ΔΟ1.3

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Μζριμνασ ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ
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ΔΟ1.4

Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ
ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Προςωπικοφ (ΚΩΔ. ΔΟ1.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαχείριςθ όλων των κεμάτων που άπτονται τθσ υπθρεςιακισ
κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ και ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων για το
προςωπικό αυτό, για τισ οποίεσ απαιτείται γνϊμθ ςυλλογικοφ οργάνου, κακϊσ και όλων
των ατομικϊν πράξεων που αφοροφν το προςωπικό τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κοηάνθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ1.1.0.0-A1 Ζκδοςθ όλων των ατομικϊν πράξεων που αφοροφν το προςωπικό που
απαςχολείται ι αςκείται ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και ιδιότθτα, όπωσ διοριςμόσ, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ,
μονιμοποίθςθ, προαγωγι, αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάταξθ,
λφςθ υπαλλθλικισ ςχζςθσ και ςυνταξιοδότθςθ υπαλλιλων, κ.ά.
ΔΟ1.1.0.0-A2 Συγκζντρωςθ και καταγραφι των κάκε είδουσ μεταβολϊν τθσ υπθρεςιακισ,
ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κοηάνθσ (προςόντα, οικογενειακι κατάςταςθ, υπθρεςιακι εξζλιξθ, απόδοςθ,
ποινζσ, άδειεσ, απουςίεσ, κ.ά.)
ΔΟ1.1.0.0-A3 Τιρθςθ των προςωπικϊν μθτρϊων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ζδρασ και
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και τιρθςθ και
διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ βάςεων δεδομζνων που αφοροφν κζματα προςωπικοφ τθσ
ζδρασ και Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ νομιμότθτασ πτυχίων, πιςτοποιθτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων του
προςωπικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων τθσ ζδρασ και Ρεριφερειακισ 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 Κατάρτιςθ Ρίνακα υπόχρεων υποβολισ Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ
Κατάςταςθσ, αποςτολι του ςτον αρμόδιο Φορζα Ελζγχου, ενθμζρωςθ και αποςτολι
οδθγιϊν και υλικοφ ςτουσ υπόχρεουσ
ΔΟ1.1.0.0-A7 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των υπαλλιλων τθσ ζδρασ
και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και κάκε είδουσ βεβαιϊςεων αναφορικά με τθν
υπθρεςιακι τουσ κατάςταςθ
ΔΟ1.1.0.0-A8 Σφνταξθ, ςε ςυνεργαςία με τθ Νομικι Υπθρεςία, των ςυμβάςεων ζργου και
των ςυμβάςεων εργαςίασ για το προςωπικό οριςμζνου χρόνου
ΔΟ1.1.0.0-A9 Διαδικαςία πρόςλθψθσ Δικθγόρων και Ειδικϊν Συμβοφλων / Ειδικϊν
Συνεργατϊν
ΔΟ1.1.0.0-A10 Διαδικαςία διοριςμοφ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ1.1.0.0-A11 Ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων, όπωσ οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν
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ΔΟ1.1.0.0-A12 Διαχείριςθ πραγματοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε υπθρεςίεσ
τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.1.0.0-A13 Συλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ
Ρεριφζρειασ ςε κζςεισ τακτικοφ και ζκτακτου προςωπικοφ, κατανομι τουσ ςε κατθγορίεσ,
κλάδουσ, βακμοφσ, ειδικότθτεσ και ειςιγθςθ του μακροπρόκεςμου και ετιςιου
προγραμματιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό, ςε ςυνεργαςία με
τισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν - Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τθ
Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ
ΔΟ1.1.0.0-A14 Τιρθςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των πάςθσ φφςεωσ αδειϊν των
υπαλλιλων τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ1.1.0.0-A15 Επιμζλεια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ υπερωριακισ
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, μετά
από τισ ζγγραφεσ προτάςεισ των Διευκφνςεων, κακϊσ και ζκδοςθ όμοιασ απόφαςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
ΔΟ1.1.0.0-A16 Συγκρότθςθ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου των υπαλλιλων και του
Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων και μζριμνα για τθ λειτουργία τουσ
--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.1 Ρροετοιμαςία και διεξαγωγι των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ των αιρετϊν
εκπροςϊπων των υπαλλιλων ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο και ςτο Συμβοφλιο Επιλογισ
Ρροϊςταμζνων
--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.2 Διοικθτικι υποςτιριξθ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου και του Συμβουλίου
Επιλογισ Ρροϊςταμζνων
--ΔΟ1.1.0.0-Δ16.3 Επεξεργαςία των αιτιςεων των υπαλλιλων και προϊκθςι τουσ ςτο
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, ςυνοδευόμενων με τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ
ΔΟ1.1.0.0-A17 Υλοποίθςθ των αποφάςεων που λαμβάνονται ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο
για τουσ υπαλλιλουσ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.1.0.0-A18 Συγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των
υπαλλιλων τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΔΟ1.1.0.0-A19 Μζριμνα για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ
τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΔΟ1.1.0.0-A20 Υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ (εκκζςεων
αξιολόγθςθσ) για τουσ υπαλλιλουσ τθσ ζδρασ και Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.1.0.0-A21 Διατφπωςθ απόψεων και αποςτολι ςτοιχείων-φακζλου για κζματα που
αναφζρονται ςε ζνδικθ διαφορά προςωπικοφ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κοηάνθσ ςτθν αρμόδια Διοικθτικι ι Δικαςτικι Αρχι
ΔΟ1.1.0.0-A22 Εφαρμογι τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ1.1.0.0-A23 Συμπλιρωςθ και θλεκτρονικι αποςτολι των Δελτίων Ατομικισ Υπθρεςιακισ
Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κοηάνθσ
ΔΟ1.1.0.0-A24 Επίβλεψθ και εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των
εργαηομζνων τθσ ζδρασ και Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ
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των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ και των χϊρων εργαςίασ, όπωσ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Ν.
1568/1985 (ΦΕΚ 177Αϋ), του ΡΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11Αϋ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, μζςω
ανάκεςθσ των κακθκόντων τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτο
φορζα ι ςφναψθσ ςφμβαςθσ με άτομα εκτόσ του φορζα ι με Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ) ι ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω δυνατοτιτων
ΔΟ1.1.0.0-A25 Διατιρθςθ του αρχείου τθσ
πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςκζντων αντιςταςιακϊν

Εκνικισ

Αντίςταςθσ

και

χοριγθςθ

ΔΟ1.1.0.0-A26 Μζριμνα για τθν προπαραςκευι και διενζργεια των εκλογϊν για τθν
ανάδειξθ μελϊν του Ελλθνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, των δθμοτικϊν και
περιφερειακϊν αρχϊν, κακϊσ και των δθμοψθφιςμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ1.1.0.0-A27 Εφαρμογι γενικά των κεμάτων που προβλζπονται από τθν εκλογικι
νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κάκε φορά
--ΔΟ1.1.0.0-Δ27.1 Μζριμνα για τον ζγκαιρο οριςμό των εκλογικϊν τμθμάτων και
καταςτθμάτων ψθφοφορίασ
-- ΔΟ1.1.0.0-Δ27.2 Επιμζλεια γενικά για τθν ζγκαιρθ οργάνωςθ των αναγκαίων εργαςιϊν,
προμικειασ, διανομισ του εκλογικοφ υλικοφ, τθ ςυγκρότθςθ των ςυνεργείων για τθν ομαλι
διεξαγωγι Εκλογϊν, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Εκλογικό Νόμο
ΔΟ1.1.0.0-A28 Μζριμνα για τθ ςυγκζντρωςθ και μετάδοςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν των
αποτελεςμάτων των εκλογϊν και δθμοψθφιςμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ1.1.0.0-A29 Τιρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων, όπωσ λεπτομερζςτερα κακορίηεται ςτθν
εκάςτοτε ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία.
β. Στο Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων (ΚΩΔ. ΔΟ1.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ των Συλλογικϊν Οργάνων
διοίκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ και τιρθςθ μθτρϊου και αρχείου των πράξεϊν τουσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ1.2.0.0-A1 Οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του πρωτοκόλλου, κακϊσ και του φυςικοφ
και θλεκτρονικοφ αρχείου του Τμιματοσ
ΔΟ1.2.0.0-A2 Τιρθςθ αρχείου των Ρράξεων των Συλλογικϊν Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ,
κακϊσ και χοριγθςθ αντιγράφων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
ΔΟ1.2.0.0-A3 Διοικθτικι υποςτιριξθ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.1 Συλλογι κεμάτων και αποςτολι των ςχετικϊν Ειςθγιςεων και
δικαιολογθτικϊν ςτα μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.2 Σφνταξθ Ρίνακα των προσ ςυηιτθςθ κεμάτων και ανάρτθςι του ςτον
Ρίνακα Ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ
--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.3Τιρθςθ Ρρακτικϊν και ςφνταξθ αποφάςεων
--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.4 Δθμοςιοποίθςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ
για ζγκριςθ, όπου απαιτείται
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--ΔΟ1.2.0.0-Δ3.5 Τιρθςθ αρχείου ςυνεδριάςεων
ΔΟ1.2.0.0-A4 Τιρθςθ Βιβλίου Ερωτιςεων - Επερωτιςεων Ρεριφερειακϊν Συμβοφλων
ΔΟ1.2.0.0-A5 Εφαρμογι των διαδικαςιϊν δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και γνωμοδότθςθσ κατά
τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Κατθγορίασ Αϋ και τιρθςθ
του ςχετικοφ αρχείου
ΔΟ1.2.0.0-A6 Ραραχϊρθςθ Αίκουςασ Συνεδριάςεων Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
ΔΟ1.2.0.0-A7 Ραροχι ςτοιχείων που αφοροφν τθ λειτουργία του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου και τθ ςυμμετοχι των Ρεριφερειακϊν Συμβοφλων ςτισ ςυνεδριάςεισ του
ΔΟ1.2.0.0-A8 Διοικθτικι υποςτιριξθ Οικονομικισ Επιτροπισ
--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.1 Συλλογι κεμάτων και αποςτολι των ςχετικϊν Ειςθγιςεων και
δικαιολογθτικϊν ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.2 Σφνταξθ Ρίνακα κεμάτων ςυνεδρίαςθσ και ανάρτθςι του ςτον Ρίνακα
Ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ
--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.3 Τιρθςθ Ρρακτικϊν και ςφνταξθ αποφάςεων
--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.4 Δθμοςιοποίθςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ
για ζγκριςθ
--ΔΟ1.2.0.0-Δ8.5 Τιρθςθ αρχείου ςυνεδριάςεων
ΔΟ1.2.0.0-A9 Αποςτολι ςτοιχείων ςτθν Επιτροπι του άρκρου 7 του ν. 2839/00, ςε
περίπτωςθ προςφυγϊν
ΔΟ1.2.0.0-A10 Σφνταξθ εγγράφων για τθν αποηθμίωςθ των μελϊν των Συλλογικϊν Οργάνων
ΔΟ1.2.0.0-A11 Γραμματειακι υποςτιριξθ των Ρεριφερειακϊν Ραρατάξεων
ΔΟ1.2.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για τθν ιδιότθτα και τθ χρονικι περίοδο άςκθςθσ
κακθκόντων των μελϊν των Συλλογικϊν Οργάνων.
γ. Στο Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μζριμνασ ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ1.3)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ και διοικθτικι μζριμνα για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ, των Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κοηάνθσ και τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ1.3.0.0-A1 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΔΟ1.3.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, διάκεςθ εντφπων)
ΔΟ1.3.0.0-A3 Χοριγθςθ τθσ επιςθμείωςθσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ ςε ζγγραφα των
Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.3.0.0-A4 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων τθσ Διεφκυνςθσ
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ΔΟ1.3.0.0-A5 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΔΟ1.3.0.0-A6 Διαχείριςθ υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για προγραμματιςμό,
προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα Ρρομθκειϊν
ΔΟ1.3.0.0-A7 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ1.3.0.0-A8 Μζριμνα για τθ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.3.0.0-A9 Μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των βιβλιοκθκϊν των πρϊθν
Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, τθ φφλαξθ των τεκμθρίων και παλαιϊν βιβλιοδετθμζνων
τευχϊν Φφλλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που βρίςκονται αρχειοκετθμζνα
και τθ διάκεςθ του ανωτζρω υλικοφ, όποτε και όταν ηθτθκεί από ενδιαφερόμενεσ
υπθρεςίεσ και πολίτεσ, με επιςτροφι ςτθ κζςθ του αρχείου.
δ. Στο Σμιμα Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων (ΚΩΔ. ΔΟ1.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: φκμιςθ και ςυντονιςμόσ τθσ κίνθςθσ, τθσ διάκεςθσ, τθσ τακτικισ
ςυντιρθςθσ, τθσ επιςκευισ και των κεμάτων κυκλοφορίασ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων
τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και διαχείριςθ των μετακινιςεων των
οδθγϊν, για τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των αντίςτοιχων Υπθρεςιϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ1.4.0.0-A1 Ρρογραμματιςμόσ κίνθςθσ και διάκεςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων και
των οδθγϊν
ΔΟ1.4.0.0-A2 Ζγκριςθ κίνθςθσ των οδθγϊν τθσ Διεφκυνςθσ
ΔΟ1.4.0.0-A3 Ειςιγθςθ για ζγκριςθ εκτόσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ κίνθςθσ των οχθμάτων
ΔΟ1.4.0.0-A4 Ειςιγθςθ για ζγκριςθ αδειϊν κατϋ εξαίρεςθ οδιγθςθσ υπθρεςιακϊν
αυτοκινιτων
ΔΟ1.4.0.0-A5 Μζριμνα για τθ φφλαξθ των αυτοκινιτων
ΔΟ1.4.0.0-A6 Συγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ όλων των ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τθ
λειτουργία και κίνθςθ των ανωτζρω οχθμάτων (καφςιμα, ςζρβισ, ανταλλακτικά, επιςκευζσ
κ.λπ.)
ΔΟ1.4.0.0-A7 Μζριμνα για τθν αςφάλιςθ, τθν οδικι βοικεια, τα τζλθ κυκλοφορίασ, τον
περιοδικό τεχνικό ζλεγχο και ζλεγχο καυςαερίων των αυτοκινιτων
ΔΟ1.4.0.0-A8 Μζριμνα για τθν επιςκευι, τθ ςυντιρθςθ και καλι λειτουργία των
αυτοκινιτων
ΔΟ1.4.0.0-A9 Μζριμνα για τθν απόςυρςθ υπθρεςιακοφ οχιματοσ
ΔΟ1.4.0.0-A10 Ρροϊκθςθ όλων των παραςτατικϊν που απαιτοφνται ςτο αρμόδιο για τθν
εκκακάριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ Τμιμα
ΔΟ1.4.0.0-A11 Μζριμνα για τθν προμικεια καυςίμων, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ
κατανάλωςθσ και ενθμζρωςθ των ςχετικϊν βιβλίων
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ΔΟ1.4.0.0-A12 Συγκζντρωςθ μθνιαίων καταςτάςεων από τουσ οδθγοφσ για τθν κατανάλωςθ
καυςίμων και προϊκθςι τουσ ςτο αρμόδιο για τθν εκκακάριςθ Τμιμα
ΔΟ1.4.0.0-A13 Ειςιγθςθ ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν των αναγκϊν ανανζωςθσ και
ςυμπλιρωςθσ των οχθμάτων
ΔΟ1.4.0.0-A14 Ζρευνα αγοράσ νζου οχιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Διεφκυνςθ
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, και προϊκθςθ ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν
ΔΟ1.4.0.0-A15 Μζριμνα για τθν παραχϊρθςθ, εκποίθςθ, ανταλλαγι, δωρεά, μίςκωςθ και
εκμίςκωςθ των οχθμάτων τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ1.4.0.0-A16 Επικαιροποίθςθ μθτρϊου κρατικϊν αυτοκινιτων
ΔΟ1.4.0.0-A17 Τιρθςθ των προβλεπόμενων βιβλίων και ςτοιχείων για τα αυτοκίνθτα
ΔΟ1.4.0.0-A18 Τιρθςθ αρχείου με τα ςτοιχεία των οδθγϊν και του προςωπικοφ κατϋ
εξαίρεςθ οδιγθςθσ
ΔΟ1.4.0.0-A19 Τιρθςθ αρχείου καυςίμων, ελαςτικϊν, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των
αυτοκινιτων.
Άξζξν 25
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
1. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΚΩΔ. ΔΟ2) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Χρθςτι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων τθσ Ρεριφζρειασ, μζςα
από τθν εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν κατάρτιςθ, εκτζλεςθ και
παρακολοφκθςθ κάκε είδουσ οικονομικισ κατάςταςθσ, του προγράμματοσ προμθκειϊν,
τθν προςταςία και αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τθσ και όλων των δυνατοτιτων απόκτθςθσ
εςόδων, κακϊσ και τθ διενζργεια των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων, τον ζλεγχο, τθν
εκκακάριςθ και τθν εντολι πλθρωμισ των δαπανϊν τθσ.
Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ςτα Τμιματα τθσ
ζδρασ, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων για τθ ςυντονιςμζνθ εκτζλεςθ των οικονομικισ φφςεωσ
αρμοδιοτιτων τουσ.
2. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΔΟ2.1

Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν

ΔΟ2.2

Τμιμα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ

ΔΟ2.3

Τμιμα Μιςκοδοςίασ

ΔΟ2.4

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ

ΔΟ2.5

Τμιμα Ρρομθκειϊν ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ

ΔΟ2.6

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ
ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
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α. Στο Σμιμα Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν (ΚΩΔ. ΔΟ2.1) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ, μζςω τθσ ςυλλογισ, ςφνκεςθσ και επεξεργαςίασ οικονομικϊν ςτοιχείων για
τον αποτελεςματικότερο προγραμματιςμό, τθν ορκολογικι κατανομι των δθμοςιονομικϊν
πόρων, τθν ποςοτικι και ποιοτικι παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, κακϊσ
και τθσ ςφνταξθσ ςχετικϊν εκκζςεων και αναφορϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.1.0.0-A1 Συγκζντρωςθ και επεξεργαςία των αναγκαίων ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν
κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ
--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.1 Κατάρτιςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ, βάςει των
αρχϊν τθσ κείμενθσ περί δθμοςίου λογιςτικοφ νομοκεςίασ
--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.2 Εξαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ανακατανομισ των διακζςιμων οικονομικϊν
πόρων κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ
--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.3 Ραρακολοφκθςθ τθσ ορκολογικισ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ
--ΔΟ2.1.0.0-Δ1.4 Ραροχι εγκαίρωσ αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων μζςα από τθ
ςφνταξθ των προβλεπόμενων από το νόμο δθμοςιονομικϊν αναφορϊν και εκκζςεων
ΔΟ2.1.0.0-A2 Συγκζντρωςθ και επεξεργαςία των αναγκαίων ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ του
απολογιςμοφ και των λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ2.1.0.0-A3 Εφαρμογι των κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ ςχετικά με τα
ζςοδα, τισ δαπάνεσ, τισ προμικειεσ και τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ2.1.0.0-A4 Μελζτθ τθσ δανειολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, παρακολοφκθςθ και
εποπτεία των οικονομικϊν μεγεκϊν από όλεσ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ
ΔΟ2.1.0.0-A5 Συνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων για τα
ετιςια και μακροπρόκεςμα προγράμματα δράςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ2.1.0.0-A6 Ραρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των πάςθσ φφςεωσ εςόδων
προχπολογιςμοφ και ειςιγθςθ προτάςεων βελτίωςθσ διαδικαςιϊν απόδοςθσ

του

ΔΟ2.1.0.0-A7 Αποτελεςματικι διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν που αφοροφν και
ζχουν επίπτωςθ ςτθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) που περιλαμβάνει τισ ετιςιεσ και
μεςοπρόκεςμεσ δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ
ΔΟ2.1.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ των οικονομικϊν εξελίξεων και τιρθςθ όλων των οδθγιϊν
του Υπουργείου Οικονομικϊν και του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ςχετικά με τθν
κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ του ΜΡΔΣ και του προχπολογιςμοφ ςε οποιαδιποτε χρονικι
ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ
ΔΟ2.1.0.0-A9 Ραροχι βεβαιϊςεων για τθν φπαρξθ ςχετικϊν προβλζψεων ςτον
προχπολογιςμό του φορζα ι τθ δυνατότθτα και τον τρόπο κάλυψθσ των ςχετικϊν
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δαπανϊν, επί των πράξεων διοριςμϊν - εντάξεων - μετατάξεων - αποςπάςεων και
προαγωγϊν του προςωπικοφ κάκε κατθγορίασ
ΔΟ2.1.0.0-A10 Κατάρτιςθ των ςχεδίων αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ κατόπιν
ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και ενθμζρωςθ των οικείων
λογιςτικϊν βιβλίων και του Μθτρϊου Δεςμεφςεων
ΔΟ2.1.0.0-A11 Ραροχι βεβαίωςθσ επί των ςχεδίων των ςχετικϊν πράξεων για τθν φπαρξθ
τθσ απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ και για τθ μθ υπζρβαςθ του οριηόμενου κάκε φορά από το
αρμόδιο όργανο ποςοςτοφ διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ
ΔΟ2.1.0.0-A12 Τιρθςθ των απαιτοφμενων από το νόμο λογιςτικϊν βιβλίων που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και του Μθτρϊου Δεςμεφςεων
ΔΟ2.1.0.0-A13Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και των
Λθξιπρόκεςμων Υποχρεϊςεων τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ2.1.0.0-A14 Ραρακολοφκθςθ και ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων
εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, με βάςθ το Δθμόςιο Λογιςτικό
ΔΟ2.1.0.0-A15Ζλεγχοσ τιρθςθσ των περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων διατάξεων και μζριμνα
για τθ ςφνταξθ τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ του Ρροϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν επί των
ςχεδίων των ςχετικϊν αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ περί α) φπαρξθσ ςχετικισ
πίςτωςθσ ςτον Ρ/Υ και β) δζςμευςθσ ιςόποςθσ πίςτωςθσ για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ
ΔΟ2.1.0.0-A16 Σφνταξθ ζκκεςθσ προσ τθν αρμόδια Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και
Ελζγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
β. Στο Σμιμα Προςόδων και Περιουςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Βζλτιςτθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ρεριφζρειασ,
με ςυςτθματικι καταγραφι και μζριμνα για τθν αξιοποίθςθ και προςταςία τουσ, κακϊσ και
αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων μζςων για τθ δθμιουργία και απόκτθςθ εςόδων,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.2.0.0-A1 Μελζτθ και αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων δθμιουργίασ και απόκτθςθσ
εςόδων τθσ Ρεριφζρειασ
ΔΟ2.2.0.0-A2 Επιμζλεια για τον ζλεγχο και τθ βεβαίωςθ των εςόδων από φόρουσ, τζλθ,
δικαιϊματα, ειςφορζσ, ζςοδα από ακίνθτα και άλλεσ πθγζσ και παρακολοφκθςθ τθσ
απόδοςισ τουσ
ΔΟ2.2.0.0-A3 Επιμζλεια των φορολογικϊν διαφορϊν, κακϊσ και τθσ διαγραφισ και
επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν
ΔΟ2.2.0.0-A4 Ρροςταςία και διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και τιρθςθ των προβλεπόμενων
αρχείων και βιβλίων
ΔΟ2.2.0.0-A5 Μζριμνα για τθ ςτζγαςθ και μεταςτζγαςθ των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και εξαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων λειτουργικϊν
υποδομϊν τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μιςκϊςεων
ΔΟ2.2.0.0-A6 Αποδοχι δωρεάσ αυτοκινιτων
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ΔΟ2.2.0.0-A7 Ειςιγθςθ για τθν επιβολι, κατάργθςθ φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και
ειςφορϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
γ. Στο Σμιμα Μιςκοδοςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ2.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι διαχείριςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθ μιςκοδοςία και
τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ και είδουσ εργαςίασ, και των
Αιρετϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.3.0.0-A1 Εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ και των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του
προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ,
ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ και είδουσ εργαςίασ, και των Αιρετϊν τθσ Ρεριφζρειασ
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.1 Εκκακάριςθ τθσ τακτικισ μιςκοδοςίασ του μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ, κακϊσ και των Δικθγόρων με πάγια
ζμμιςκθ εντολι τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.2 Εκκακάριςθ των πάςθσ φφςεωσ πρόςκετων αποδοχϊν του προςωπικοφ
τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (υπερωριϊν, ωρϊν προσ ςυμπλιρωςθ
υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ εργαςίασ, νυχτερινϊν - εξαιρζςιμων, αποηθμιϊςεων μικτϊν
κλιμακίων ελζγχου οχθμάτων, αμοιβϊν υπαλλιλων που διενεργοφν επικεωριςεισ
ςφμφωνα με το Ν. 3982/11 και Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν του ΡΔ 113/2012, εκλογικισ
αποηθμίωςθσ, κ.λπ.)
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.3 Εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ Αιρετϊν, Εκτελεςτικοφ Γραμματζα, Ρροζδρου
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, Ρεριφερειακοφ Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.4 Εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ Ειδικϊν Συμβοφλων, Επιςτθμονικοφ Συνεργάτθ,
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςπουδαςτϊν (ΤΕΙ,
ΕΡΑΛ, ΙΕΚ) ςτα πλαίςια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, ωφελουμζνων προγραμμάτων
προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που απαςχολοφνται ςτθν ζδρα και τθν Ρεριφερειακι
Ενότθτα Κοηάνθσ
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.5 Εκκακάριςθ των δαπανϊν μετακίνθςθσ και των αποηθμιϊςεων από τθ
ςυμμετοχι ςε ςυνεδριάςεισ των αιρετϊν οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.6 Εκκακάριςθ αμοιβϊν μελϊν Συλλογικϊν Οργάνων με βάςθ τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα νομοκεςία
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.7 Ρερικοπι αποδοχϊν για οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ του προςωπικοφ τθσ
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ (απεργίεσ, ςτάςεισ,
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά), κακϊσ και λόγω αυκαίρετθσ αποχισ από τα κακικοντά
του
--ΔΟ2.3.0.0-Δ1.8 Μζριμνα για τθν εφαρμογι δικαςτικϊν αποφάςεων περί διατροφϊν,
οφειλϊν (καταςχζςεων) προσ το Δθμόςιο και οποιαςδιποτε άλλθσ τελεςίδικθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ που επθρεάηει τθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων
ΔΟ2.3.0.0-A2 Μζριμνα για τθν απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων, τιρθςθ ςχετικϊν
αρχείων
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ΔΟ2.3.0.0-A3 Τιρθςθ του Μθτρϊου του μιςκοδοτοφμενου προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ
ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και παρακολοφκθςθ ςτοιχείων μεταβολϊν
του ι αντίςτοιχων καταβλθκζντων παροχϊν ι καταλογιςκζντων ποςϊν που αντιςτοιχοφν
και ζχουν επίδραςθ ςτθν καταβολι των αμοιβϊν του
ΔΟ2.3.0.0-A4 Υποβολι τθσ μθνιαίασ διλωςθσ ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι τθσ Ενιαίασ
Αρχισ Ρλθρωμϊν των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν
προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ2.3.0.0-A5 Ζκδοςθ Φφλλων Διακοπισ Μιςκοδοςίασ, μεταταςςόμενων μονίμων και με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων τθσ ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ
και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ2.3.0.0-A6 Ζκδοςθ κάκε μορφισ βεβαίωςθσ μιςκοδοςίασ και μιςκοδοτικϊν
καταςτάςεων των υπαλλιλων τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ2.3.0.0-A7 Ραροχι ιςτορικοφ υποκζςεων τθσ Υπθρεςίασ για αγωγζσ ενϊπιον αρμοδίων
Δικαςτθρίων, νυν και πρϊθν υπαλλιλων τθσ
ΔΟ2.3.0.0-A8 Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων φόρου Μιςκωτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
και υποβολι ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου ςτθν Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικϊν
ΔΟ2.3.0.0-A9 Αποςτολι Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων (ΑΡΔ) του πάςθσ φφςεωσ
προςωπικοφ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, κακϊσ και των Αιρετϊν,
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) ΙΚΑ
ΔΟ2.3.0.0-A10 Υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ του ΡΔ 410/88 και τθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ
του Ν. 103/75 ςυνταξιοδοτοφμενων υπαλλιλων τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κοηάνθσ
ΔΟ2.3.0.0-A11 Συμπλιρωςθ οικονομικισ φφςεωσ ςτοιχείων ςτα Δελτία Ατομικισ
Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ ζδρασ και τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ.
δ. Στο Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ ζδρασ και ΠΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.4) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι ταμειακι διαχείριςθ, μζςω οργάνωςθσ των Χρθματικϊν
Ενταλμάτων Ρλθρωμισ, εξόφλθςθσ των εντολϊν πλθρωμισ κάκε είδουσ δαπανϊν,
είςπραξθσ όλων των εςόδων και παρακολοφκθςθσ των χρθματικϊν διακεςίμων τθσ ζδρασ
και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.4.0.0-A1 Διενζργεια των πλθρωμϊν και τθσ εξόφλθςθσ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων
Ρλθρωμισ για κάκε είδουσ δαπάνθ
--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.1 Ραραλαβι, επεξεργαςία των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ και
προετοιμαςία για τθν εξόφλθςι τουσ
--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ των δικαιοφχων και των φορζων για τθν ζκδοςθ Χρθματικϊν
Ενταλμάτων και πλθρωμι των δικαιοφχων
--ΔΟ2.4.0.0-Δ1.3 Εξόφλθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ για κάκε είδουσ
δαπάνθ, με τθν παραγωγι ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Δθμοςιονομικισ
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Ρολιτικισ (ΟΡΣ-ΔΡ) θλεκτρονικϊν εντολϊν μεταφοράσ και πίςτωςθσ λογαριαςμϊν των
δικαιοφχων ςτα Ριςτωτικά Ιδρφματα
ΔΟ2.4.0.0-A2 Είςπραξθ όλων των εςόδων
ΔΟ2.4.0.0-A3 Τιρθςθ αρχείων, παραςτατικϊν και βιβλίων, που προβλζπονται από ςχετικζσ
διατάξεισ περί ταμειακισ διαχείριςθσ και αφοροφν τθν ζδρα και τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
Κοηάνθσ
ΔΟ2.4.0.0-A4 Διενζργεια των χρθματικϊν δοςολθψιϊν με τισ τράπεηεσ
ΔΟ2.4.0.0-A5 Μζριμνα για τθ διενζργεια ςυμψθφιςμϊν και απόδοςθ ςτο Δθμόςιο και ςτα
οικεία αςφαλιςτικά ταμεία των οφειλϊν των δικαιοφχων που αναγράφονται ςτισ ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν
ΔΟ2.4.0.0-A6 Επιμζλεια του προςδιοριςμοφ των πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων και φόρων υπζρ
τρίτων που απορρζουν από τθν εξόφλθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων και απόδοςι τουσ
ΔΟ2.4.0.0-A7 Τιρθςθ και παρακολοφκθςθ θμερολογίου, βιβλίου επιταγϊν, εντολϊν
μεταφοράσ και πλθρωμισ και μθτρϊου εκχωριςεων, καταςχζςεων κ.λπ. για όλεσ τισ
δαπάνεσ, κακϊσ και όλων των φορολογικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν
πλθρωμι των Χρθματικϊν Ενταλμάτων, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ
ΔΟ2.4.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ των χρθματικϊν ςυναλλαγϊν με τισ Τράπεηεσ και ζλεγχοσ
ςυμφωνίασ υπολοίπων λογαριαςμϊν με τα αντίςτοιχα τραπεηικά διακζςιμα.
ε. Στο Σμιμα Προμθκειϊν ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.5) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι διαχείριςθ κεμάτων δθμοςίων ςυμβάςεων προμικειασ
αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ
και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν οποία βρίςκεται θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.5.0.0-A1 Κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν
τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ2.5.0.0-A2 Διενζργεια των διαδικαςιϊν διαγωνιςμϊν και ανακζςεων προμθκειϊν,
εργαςιϊν και υπθρεςιϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ των Δθμοςίων
Συμβάςεων, με χωρικι αρμοδιότθτα τθν ζδρα ι τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ ι/και
περιςςότερεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, εντόσ των ορίων που κζτει ο προχπολογιςμόσ τθσ
Ρεριφζρειασ, κατόπιν τεκμθριωμζνου αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςυνοδευόμενου
από τεχνικζσ προδιαγραφζσ, εκτόσ αυτϊν που αφοροφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα και
τθν προκιρυξθ των διαγωνιςμϊν δφναται να αναλάβει θ αρμόδια για τθν υλοποίθςθ των
ζργων υπθρεςία, κακϊσ και των προμθκειϊν των αμαξοςταςίων για ςυντθριςεισ και
προμικειεσ ανταλλακτικϊν αυτοκινιτων, αποχιονιςμό του οδικοφ δικτφου και προμικεια
αλατιοφ για το Εκνικό Οδικό Δίκτυο και το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο τθσ ΡΕ Κοηάνθσ, οι
οποίεσ, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τουσ, διενεργοφνται από τθν οικεία
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΔΟ2.5.0.0-A3 Ζγκριςθ για οποιαδιποτε μίςκωςθ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου Δθμοςίασ Χριςθσ
για μεταφορά προςϊπων, υλικϊν κ.λπ.
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ΔΟ2.5.0.0-A4 Μζριμνα για τθν κακαριότθτα και υγιεινι των χϊρων εργαςίασ, των
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ των Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κοηάνθσ
ΔΟ2.5.0.0-A5 Διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ εξεφρεςθσ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςτθν
περίπτωςθ πρόκεςθσ τθσ Ρεριφζρειασ να ςυνομολογιςει δάνειο
ΔΟ2.5.0.0-A6 Τιρθςθ αποκικθσ προμθκευόμενων ειδϊν και υλικϊν και μζριμνα για τθ
διανομι τουσ ςτισ Υπθρεςίεσ, κακϊσ και για τθν εκποίθςθ άχρθςτων και ακατάλλθλων
υλικϊν και εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΔΟ2.5.0.0-A7 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ Μθτρϊου παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ζδρασ
και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ.
ςτ. Στο Σμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ζδρασ και ΠΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΔΟ2.6)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διενζργεια των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων και εφαρμογι των
κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ ςχετικά με τθν εκκακάριςθ και ζκδοςθ
εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ2.6.0.0-A1 Ραραλαβι του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάςταςθσ πλθρωμισ δαπάνθσ που ςυντάςςεται από τθν κατά
περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία που πραγματοποιεί τθ δαπάνθ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ2.6.0.0-A2 Διενζργεια των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων, τιρθςθ των περί αναλιψεων
υποχρεϊςεων διατάξεων, κακϊσ και τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων
ΔΟ2.6.0.0-A3 Ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν, εκκακάριςθ και
ζκδοςθ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν τθσ ζδρασ - Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ,
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ από το ευρωπαϊκό και εκνικό κανονιςτικό πλαίςιο
ΔΟ2.6.0.0-A4 Σφνταξθ ζκκεςθσ επί διαφωνιϊν με το διατάκτθ κατά τθ διενζργεια ελζγχου
νομιμότθτασ και κανονικότθτασ τθσ δαπάνθσ και υποβολι τθσ, μετά του ςχετικοφ φακζλου,
ςτθ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων με
ςχετικι κοινοποίθςθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΔΟ2.6.0.0-A5 Ζλεγχοσ, εκκακάριςθ και τακτοποίθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων
Ρροπλθρωμισ τθσ ζδρασ και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ και ζκδοςθ εντολϊν
προσ τουσ οικείουσ εκκακαριςτζσ αποδοχϊν για τθν επίςχεςθ των αποδοχϊν δθμόςιων
υπολόγων που κακυςτεροφν τθν απόδοςθ λογαριαςμοφ, κακϊσ και ειςιγθςθ ςτον αρμόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για τον καταλογιςμό του υπεριμερου υπολόγου,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ2.6.0.0-A6 Ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων (τακτικϊν και προπλθρωμισ) για τθν
εμφάνιςθ των εξόδων που βαρφνουν το ΡΔΕ ςτθ δθμόςια λθψοδοςία, κακϊσ και ζκδοςθ
λοιπϊν ςυμψθφιςτικϊν Χρθματικϊν Ενταλμάτων, όπου προβλζπεται
ΔΟ2.6.0.0-A7 Καταχϊριςθ όλων των ςτοιχείων των δικαιοφχων δαπανϊν και τιρθςθ του
μθτρϊου αυτϊν
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ΔΟ2.6.0.0-A8 Κοινοποίθςθ ςτθν αρμόδια Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και Ελζγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαςτικϊν αποφάςεων από τισ οποίεσ προκφπτει επιβάρυνςθ ςτον
προχπολογιςμό του φορζα
ΔΟ2.6.0.0-A9 Τιρθςθ των απαιτοφμενων από το νόμο λογιςτικϊν βιβλίων που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΔΟ2.6.0.0-A10 Διαςφάλιςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ,
εφαρμογι των κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ ςχετικά με τα ζςοδα, τισ
δαπάνεσ, τισ προμικειεσ και τα περιουςιακά ςτοιχεία του φορζα
ΔΟ2.6.0.0-A11 Ειςιγθςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ πλθρωμισ δαπανϊν
ΔΟ2.6.0.0-A12 Ειςιγθςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ και διάκεςθ
πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ.
Άξζξν 26
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
Γξεβελώλ, Καζηνξηάο, Φιώξηλαο
1. Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ (ΚΩΔ. ΔΟ3) ζχουν τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Διοικθτικι υποςτιριξθ των οργανικϊν μονάδων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, μζςα από τθν εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ
όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
τθσ, κακϊσ και τθ χρθςτι διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ πόρων.
Οι Διευκφνςεισ αυτζσ οφείλουν να απευκφνονται ςτθν αντίςτοιχθ οργανικι μονάδα τθσ
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ, για τθν κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
2. Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ ςυγκροτοφνται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΔΟ3.0.1

Γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων

ΔΟ3.1

Τμιμα Ρροςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ

ΔΟ3.2

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ

ΔΟ3.3

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

ΔΟ3.4

Τμιμα Ρρομθκειϊν

ΔΟ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Μζριμνασ

3. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ
ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων (ΚΩΔ. ΔΟ3.0.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: φκμιςθ και ςυντονιςμόσ τθσ κίνθςθσ, τθσ διάκεςθσ, τθσ τακτικισ
ςυντιρθςθσ, τθσ επιςκευισ και των κεμάτων κυκλοφορίασ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και διαχείριςθ των μετακινιςεων των οδθγϊν, για τθ βζλτιςτθ
εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των αντίςτοιχων Υπθρεςιϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ3.0.1.0-A1 Ρρογραμματιςμόσ κίνθςθσ και διάκεςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων και
των οδθγϊν
ΔΟ3.0.1.0-A2 Ζγκριςθ κίνθςθσ των οδθγϊν τθσ Διεφκυνςθσ
ΔΟ3.0.1.0-A3 Ειςιγθςθ για ζγκριςθ εκτόσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ κίνθςθσ των οχθμάτων
ΔΟ3.0.1.0-A4 Ειςιγθςθ για ζγκριςθ αδειϊν κατϋ εξαίρεςθ οδιγθςθσ υπθρεςιακϊν
αυτοκινιτων
ΔΟ3.0.1.0-A5 Μζριμνα για τθ φφλαξθ των αυτοκινιτων
ΔΟ3.0.1.0-A6 Συγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ όλων των ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τθ
λειτουργία και κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων (καφςιμα, ςζρβισ, ανταλλακτικά,
επιςκευζσ κ.λπ.)
ΔΟ3.0.1.0-A7 Μζριμνα για τθν αςφάλιςθ, τθν οδικι βοικεια, τα τζλθ κυκλοφορίασ, τον
περιοδικό τεχνικό ζλεγχο και ζλεγχο καυςαερίων των αυτοκινιτων
ΔΟ3.0.1.0-A8 Μζριμνα για τθν επιςκευι, τθ ςυντιρθςθ και καλι λειτουργία των
αυτοκινιτων
ΔΟ3.0.1.0-A9 Μζριμνα για τθν απόςυρςθ υπθρεςιακοφ οχιματοσ
ΔΟ3.0.1.0-A10 Ρροϊκθςθ όλων των παραςτατικϊν που απαιτοφνται ςτο αρμόδιο για τθν
εκκακάριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ Τμιμα
ΔΟ3.0.1.0-A11 Μζριμνα για τθν προμικεια καυςίμων, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ
κατανάλωςθσ και ενθμζρωςθ των ςχετικϊν βιβλίων
ΔΟ3.0.1.0-A12 Συγκζντρωςθ μθνιαίων καταςτάςεων από τουσ οδθγοφσ για τθν κατανάλωςθ
καυςίμων και προϊκθςι τουσ ςτο αρμόδιο για τθν εκκακάριςθ Τμιμα
ΔΟ3.0.1.0-A13 Ειςιγθςθ ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν των αναγκϊν ανανζωςθσ και
ςυμπλιρωςθσ των οχθμάτων
ΔΟ3.0.1.0-A14 Ζρευνα αγοράσ νζου οχιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Διεφκυνςθ
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, και προϊκθςθ ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν
ΔΟ3.0.1.0-A15 Μζριμνα για τθν παραχϊρθςθ, εκποίθςθ, ανταλλαγι, δωρεά, μίςκωςθ και
εκμίςκωςθ των οχθμάτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.0.1.0-A16 Επικαιροποίθςθ μθτρϊου κρατικϊν αυτοκινιτων
ΔΟ3.0.1.0-A17 Τιρθςθ των προβλεπόμενων βιβλίων και ςτοιχείων για τα αυτοκίνθτα
ΔΟ3.0.1.0-A18 Τιρθςθ αρχείου με τα ςτοιχεία των οδθγϊν και του προςωπικοφ κατϋ
εξαίρεςθ οδιγθςθσ
ΔΟ3.0.1.0-A19 Τιρθςθ αρχείου, καυςίμων, ελαςτικϊν, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των
αυτοκινιτων.

82

β. Στο Σμιμα Προςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαχείριςθ όλων των κεμάτων που άπτονται τθσ υπθρεςιακισ
κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και ζκδοςθ των ςχετικϊν
ατομικϊν πράξεων για το προςωπικό αυτό, κακϊσ και ορκι διαχείριςθ όλων των κεμάτων
που αφοροφν τθ μιςκοδοςία και τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του,
ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ και είδουσ εργαςίασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ προςωπικοφ
ΔΟ3.1.0.0-A1 Ζκδοςθ όλων των ατομικϊν πράξεων που αφοροφν το προςωπικό που
απαςχολείται ι αςκείται ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ με οποιαδιποτε
ςχζςθ εργαςίασ και ιδιότθτα, όπωσ διοριςμόσ, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ, μονιμοποίθςθ,
προαγωγι, αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάταξθ, λφςθ
υπαλλθλικισ ςχζςθσ και ςυνταξιοδότθςθ υπαλλιλων, κ.ά.
ΔΟ3.1.0.0-A2 Συγκζντρωςθ και καταγραφι των κάκε είδουσ μεταβολϊν τθσ υπθρεςιακισ,
ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
(προςόντα, οικογενειακι κατάςταςθ, υπθρεςιακι εξζλιξθ, απόδοςθ, ποινζσ, άδειεσ,
απουςίεσ, κ.ά.)
ΔΟ3.1.0.0-A3 Τιρθςθ των προςωπικϊν μθτρϊων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και τιρθςθ και
διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ βάςεων δεδομζνων που αφοροφν κζματα προςωπικοφ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ νομιμότθτασ πτυχίων, πιςτοποιθτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων του
προςωπικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ 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 Κατάρτιςθ Ρίνακα υπόχρεων υποβολισ Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ
Κατάςταςθσ, αποςτολι του ςτον αρμόδιο Φορζα Ελζγχου, ενθμζρωςθ και αποςτολι
οδθγιϊν και υλικοφ ςτουσ Υπόχρεουσ
ΔΟ3.1.0.0-A7 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των υπαλλιλων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και κάκε είδουσ βεβαιϊςεων αναφορικά με τθν υπθρεςιακι τουσ
κατάςταςθ
ΔΟ3.1.0.0-A8 Σφνταξθ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ, των ςυμβάςεων
ζργου και των ςυμβάςεων εργαςίασ για το προςωπικό οριςμζνου χρόνου
ΔΟ3.1.0.0-A9 Διαδικαςία πρόςλθψθσ Δικθγόρων και Ειδικϊν Συμβοφλων / Ειδικϊν
Συνεργατϊν
ΔΟ3.1.0.0-A10 Διαχείριςθ πραγματοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε υπθρεςίεσ
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A11 Συλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςε κζςεισ τακτικοφ και ζκτακτου προςωπικοφ, κατανομι τουσ ςε
κατθγορίεσ, κλάδουσ, βακμοφσ, ειδικότθτεσ και ειςιγθςθ του μακροπρόκεςμου
προγραμματιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό, ςε ςυνεργαςία με
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τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ και τθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A12 Τιρθςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των πάςθσ φφςεωσ αδειϊν των
υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ
Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ3.1.0.0-A13 Επιμζλεια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ υπερωριακισ
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, μετά από τισ ζγγραφεσ
προτάςεισ των Διευκφνςεων, κακϊσ και ζκδοςθ όμοιασ απόφαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ
εκτάκτων αναγκϊν
ΔΟ3.1.0.0-A14 Υλοποίθςθ των αποφάςεων που λαμβάνονται ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο
των υπαλλιλων τθσ Ρεριφζρειασ για τουσ υπαλλιλουσ
ΔΟ3.1.0.0-A15 Μζριμνα για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΔΟ3.1.0.0-A16 Υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ (εκκζςεων
αξιολόγθςθσ) για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A17 Διατφπωςθ απόψεων και αποςτολι ςτοιχείων-φακζλου για κζματα που
αναφζρονται ςε ζνδικθ διαφορά προςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν αρμόδια
Διοικθτικι ι Δικαςτικι Αρχι
ΔΟ3.1.0.0-A18 Εφαρμογι τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ3.1.0.0-A19 Συμπλιρωςθ και θλεκτρονικι αποςτολι των Δελτίων Ατομικισ Υπθρεςιακισ
Κατάςταςθσ (Δ.Α.Υ.Κ.) των μονίμων υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A20 Επίβλεψθ και εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των
εργαηομζνων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ των ςυνκθκϊν
εργαςίασ τουσ και των χϊρων εργαςίασ, όπωσ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Ν. 1568/1985
(ΦΕΚ 177Αϋ), του ΡΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11Αϋ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, μζςω ανάκεςθσ των
κακθκόντων τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτο φορζα ι
ςφναψθσ ςφμβαςθσ με άτομα εκτόσ του φορζα ι με Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και
Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ) ι ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω δυνατοτιτων
ΔΟ3.1.0.0-A21 Διατιρθςθ του αρχείου τθσ
πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςκζντων αντιςταςιακϊν

Εκνικισ

Αντίςταςθσ

και

χοριγθςθ

Τομζασ Εκλογϊν
ΔΟ3.1.0.0-A22 Μζριμνα για τθν προπαραςκευι και διενζργεια των εκλογϊν για τθν
ανάδειξθ μελϊν του Ελλθνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, των δθμοτικϊν και
περιφερειακϊν αρχϊν, κακϊσ και των δθμοψθφιςμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα
Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ3.1.0.0-A23 Εφαρμογι γενικά των κεμάτων που προβλζπονται από τθν εκλογικι
νομοκεςία, όπωσ αυτι ιςχφει κάκε φορά
--ΔΟ3.1.0.0-Δ23.1 Μζριμνα για τον ζγκαιρο οριςμό των εκλογικϊν τμθμάτων και
καταςτθμάτων ψθφοφορίασ

84

--ΔΟ3.1.0.0-Δ23.2 Επιμζλεια γενικά για τθν ζγκαιρθ οργάνωςθ των αναγκαίων εργαςιϊν,
προμικειασ, διανομισ του εκλογικοφ υλικοφ, τθ ςυγκρότθςθ των ςυνεργείων για τθν ομαλι
διεξαγωγι Εκλογϊν, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Εκλογικό Νόμο
ΔΟ3.1.0.0-A24 Μζριμνα για τθ ςυγκζντρωςθ και μετάδοςθ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν των
αποτελεςμάτων των εκλογϊν και δθμοψθφιςμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα
Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ3.1.0.0-A25 Τιρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων, όπωσ λεπτομερζςτερα κακορίηεται ςτθν
εκάςτοτε ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία
Τομζασ Μιςκοδοςίασ
ΔΟ3.1.0.0-A27 Εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ και των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν μετακίνθςθσ, του προςωπικοφ, ανεξαρτιτωσ ςχζςεωσ
εργαςίασ, κακϊσ και των Δικθγόρων με πάγια ζμμιςκθ εντολι, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.1 Εκκακάριςθ τθσ τακτικισ μιςκοδοςίασ του μόνιμου και με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ, κακϊσ και των Δικθγόρων με
πάγια ζμμιςκθ εντολι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.2 Εκκακάριςθ των πάςθσ φφςεωσ πρόςκετων αποδοχϊν του προςωπικοφ
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ (υπερωριϊν, ωρϊν προσ ςυμπλιρωςθ υποχρεωτικισ
εβδομαδιαίασ εργαςίασ, νυχτερινϊν - εξαιρζςιμων, αποηθμιϊςεων μικτϊν κλιμακίων
ελζγχου οχθμάτων, αμοιβϊν υπαλλιλων που διενεργοφν επικεωριςεισ ςφμφωνα με το Ν.
3982/11 και Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν του ΡΔ 113/2012, εκλογικισ αποηθμίωςθσ, κ.λπ.)
--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.3 Εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ Ειδικϊν Συμβοφλων, Επιςτθμονικοφ Συνεργάτθ,
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςπουδαςτϊν (ΤΕΙ,
ΕΡΑΛ, ΙΕΚ) ςτα πλαίςια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, ωφελουμζνων προγραμμάτων
προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ που απαςχολοφνται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.4 Ρερικοπι αποδοχϊν για οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ του προςωπικοφ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ (απεργίεσ, ςτάςεισ, αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά), κακϊσ και
λόγω αυκαίρετθσ αποχισ από τα κακικοντά του
--ΔΟ3.1.0.0-Δ27.5 Μζριμνα για τθν εφαρμογι δικαςτικϊν αποφάςεων περί διατροφϊν,
οφειλϊν (καταςχζςεων) προσ το Δθμόςιο και οποιαςδιποτε άλλθσ τελεςίδικθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ που επθρεάηει τθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων
ΔΟ3.1.0.0-A28 Μζριμνα για τθν απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων, τιρθςθ ςχετικϊν
αρχείων
ΔΟ3.1.0.0-A29 Τιρθςθ του Μθτρϊου του μιςκοδοτοφμενου προςωπικοφ των υπθρεςιϊν
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και παρακολοφκθςθ ςτοιχείων μεταβολϊν του ι αντίςτοιχων
καταβλθκζντων παροχϊν ι καταλογιςκζντων ποςϊν που αντιςτοιχοφν και ζχουν επίδραςθ
ςτθν καταβολι των αμοιβϊν του
ΔΟ3.1.0.0-A30 Υποβολι τθσ μθνιαίασ διλωςθσ ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι τθσ Ενιαίασ
Αρχισ Ρλθρωμϊν των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A31 Ζκδοςθ Φφλλων Διακοπισ Μιςκοδοςίασ, μεταταςςόμενων μονίμων και με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
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ΔΟ3.1.0.0-A32 Ζκδοςθ κάκε μορφισ βεβαίωςθσ μιςκοδοςίασ και μιςκοδοτικϊν
καταςτάςεων των υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.1.0.0-A33 Ραροχι ιςτορικοφ υποκζςεων τθσ Υπθρεςίασ για αγωγζσ ενϊπιον αρμοδίων
Δικαςτθρίων, νυν και πρϊθν υπαλλιλων τθσ
ΔΟ3.1.0.0-A34 Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων φόρου Μιςκωτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και
υποβολι ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αρχείου ςτθν Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικϊν
ΔΟ3.1.0.0-A35 Αποςτολι Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων (ΑΡΔ) του πάςθσ φφςεωσ
προςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
(ΟΡΣ) ΙΚΑ
ΔΟ3.1.0.0-A36 Υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ του ΡΔ 410/88 και τθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ
του Ν. 103/75 ςυνταξιοδοτοφμενων υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
γ. Στο Σμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ Διαχείριςθσ (ΚΩΔ. ΔΟ3.2) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διενζργεια των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων και εφαρμογι των
κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ ςχετικά με τθν εκκακάριςθ και ζκδοςθ
εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, χρθςτι δθμοςιονομικι
διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ τθσ και βζλτιςτθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν τθσ
ςτοιχείων.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ3.2.0.0-A1 Ραραλαβι του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάςταςθσ πλθρωμισ δαπάνθσ που ςυντάςςεται από τθν κατά
περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία που πραγματοποιεί τθ δαπάνθ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ3.2.0.0-A2 Διενζργεια των δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων, τιρθςθ των περί αναλιψεων
υποχρεϊςεων διατάξεων, κακϊσ και τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων
ΔΟ3.2.0.0-A3 Ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν, εκκακάριςθ και
ζκδοςθ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, εντόσ τθσ
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ από το ευρωπαϊκό και εκνικό κανονιςτικό πλαίςιο
ΔΟ3.2.0.0-A4 Σφνταξθ ζκκεςθσ επί διαφωνιϊν με το διατάκτθ κατά τθ διενζργεια ελζγχου
νομιμότθτασ και κανονικότθτασ τθσ δαπάνθσ και υποβολι τθσ, μετά του ςχετικοφ φακζλου,
ςτθ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων με
ςχετικι κοινοποίθςθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΔΟ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ, εκκακάριςθ και τακτοποίθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων
Ρροπλθρωμισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και ζκδοςθ εντολϊν προσ τουσ οικείουσ
εκκακαριςτζσ αποδοχϊν για τθν επίςχεςθ των αποδοχϊν δθμόςιων υπολόγων που
κακυςτεροφν τθν απόδοςθ λογαριαςμοφ, κακϊσ και ειςιγθςθ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για τον καταλογιςμό του υπεριμερου υπολόγου, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ
ΔΟ3.2.0.0-A6 Ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων (τακτικϊν και προπλθρωμισ) για τθν
εμφάνιςθ των εξόδων που βαρφνουν το ΡΔΕ ςτθ δθμόςια λθψοδοςία, κακϊσ και ζκδοςθ
λοιπϊν ςυμψθφιςτικϊν Χρθματικϊν Ενταλμάτων, όπου προβλζπεται
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ΔΟ3.2.0.0-A7 Καταχϊριςθ όλων των ςτοιχείων των δικαιοφχων δαπανϊν και τιρθςθ του
μθτρϊου αυτϊν
ΔΟ3.2.0.0-A8 Κοινοποίθςθ ςτθν αρμόδια Δθμοςιονομικι Υπθρεςία Εποπτείασ και Ελζγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαςτικϊν αποφάςεων από τισ οποίεσ προκφπτει επιβάρυνςθ ςτον
προχπολογιςμό του φορζα
ΔΟ3.2.0.0-A9 Τιρθςθ των απαιτοφμενων από το νόμο λογιςτικϊν βιβλίων που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
ΔΟ3.2.0.0-A10 Ειςιγθςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ πλθρωμισ δαπανϊν
ΔΟ3.2.0.0-A11 Ειςιγθςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ και διάκεςθ
πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ
ΔΟ3.2.0.0-A12 Σφνταξθ ςχεδίου, τροποποίθςθ και παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του
προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.2.0.0-A13 Επεξεργαςία των αναγκαίων ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ του απολογιςμοφ και
των λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
δ. Στο Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι ταμειακι διαχείριςθ, μζςω οργάνωςθσ των Χρθματικϊν
Ενταλμάτων Ρλθρωμισ, εξόφλθςθσ των εντολϊν πλθρωμισ κάκε είδουσ δαπανϊν,
είςπραξθσ όλων των εςόδων και παρακολοφκθςθσ των χρθματικϊν διακεςίμων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ3.3.0.0-A1 Διενζργεια των πλθρωμϊν και τθσ εξόφλθςθσ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων
Ρλθρωμισ για κάκε είδουσ δαπάνθ
--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.1 Ραραλαβι, επεξεργαςία των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ και
προετοιμαςία για τθν εξόφλθςι τουσ
--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.2 Ενθμζρωςθ των δικαιοφχων και των φορζων για τθν ζκδοςθ Χρθματικϊν
Ενταλμάτων και πλθρωμι των δικαιοφχων
--ΔΟ3.3.0.0-Δ1.3 Εξόφλθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ για κάκε είδουσ
δαπάνθ, με τθν παραγωγι ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Δθμοςιονομικισ
Ρολιτικισ (ΟΡΣ-ΔΡ) θλεκτρονικϊν εντολϊν μεταφοράσ και πίςτωςθσ λογαριαςμϊν των
δικαιοφχων ςτα Ριςτωτικά Ιδρφματα
ΔΟ3.3.0.0-A2 Είςπραξθ όλων των εςόδων
ΔΟ3.3.0.0-A3 Τιρθςθ αρχείων, παραςτατικϊν και βιβλίων, που προβλζπονται από ςχετικζσ
διατάξεισ περί ταμειακισ διαχείριςθσ και αφοροφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
ΔΟ3.3.0.0-A4 Διενζργεια των χρθματικϊν δοςολθψιϊν με τισ τράπεηεσ
ΔΟ3.3.0.0-A5 Μζριμνα για τθ διενζργεια ςυμψθφιςμϊν και απόδοςθ ςτο Δθμόςιο και ςτα
οικεία αςφαλιςτικά ταμεία των οφειλϊν των δικαιοφχων που αναγράφονται ςτισ ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν
ΔΟ3.3.0.0-A6 Επιμζλεια του προςδιοριςμοφ των πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων και φόρων υπζρ
τρίτων που απορρζουν από τθν εξόφλθςθ των Χρθματικϊν Ενταλμάτων και απόδοςι τουσ
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ΔΟ3.3.0.0-A7 Τιρθςθ και παρακολοφκθςθ θμερολογίου, βιβλίου επιταγϊν, εντολϊν
μεταφοράσ και πλθρωμισ και μθτρϊου εκχωριςεων, καταςχζςεων κ.λπ. για όλεσ τισ
δαπάνεσ, κακϊσ και όλων των φορολογικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν
πλθρωμι των Χρθματικϊν Ενταλμάτων, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ
ΔΟ3.3.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ των χρθματικϊν ςυναλλαγϊν με τισ Τράπεηεσ και ζλεγχοσ
ςυμφωνίασ υπολοίπων λογαριαςμϊν με τα αντίςτοιχα τραπεηικά διακζςιμα.
ε. Στο Σμιμα Προμθκειϊν (ΚΩΔ. ΔΟ3.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι διαχείριςθ κεμάτων δθμοςίων ςυμβάςεων προμικειασ
αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ3.4.0.0-A1 Κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.4.0.0-A2 Διενζργεια των διαδικαςιϊν διαγωνιςμϊν και ανακζςεων προμθκειϊν,
εργαςιϊν και υπθρεςιϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ των Δθμοςίων
Συμβάςεων, με χωρικι αρμοδιότθτα τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα ι/και περιςςότερεσ
Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, εντόσ των ορίων που κζτει ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ,
κατόπιν τεκμθριωμζνου αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςυνοδευόμενου από τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, εκτόσ αυτϊν που αφοροφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα και τθν προκιρυξθ
των διαγωνιςμϊν δφναται να αναλάβει θ αρμόδια για τθν υλοποίθςι των ζργων υπθρεςία,
κακϊσ και των προμθκειϊν των αμαξοςταςίων για ςυντθριςεισ και προμικειεσ
ανταλλακτικϊν αυτοκινιτων, αποχιονιςμό του οδικοφ δικτφου και προμικεια αλατιοφ για
το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, οι οποίεσ, λόγω τθσ
ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τουσ, διενεργοφνται από τθν οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν
ΔΟ3.4.0.0-A3 Μζριμνα για τθ ςτζγαςθ και μεταςτζγαςθ των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ και εξαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων λειτουργικϊν υποδομϊν τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μιςκϊςεων
ΔΟ3.4.0.0-A4 Ζγκριςθ για οποιαδιποτε μίςκωςθ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου Δθμοςίασ Χριςθσ
για μεταφορά προςϊπων, υλικϊν κ.λπ.
ΔΟ3.4.0.0-A5 Αποδοχι δωρεάσ αυτοκινιτων
ΔΟ3.4.0.0-A6 Μζριμνα για τθν κακαριότθτα και υγιεινι των χϊρων εργαςίασ, των
εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.4.0.0-A7 Τιρθςθ αποκικθσ προμθκευόμενων ειδϊν και υλικϊν και μζριμνα για τθ
διανομι τουσ ςτισ Υπθρεςίεσ, κακϊσ και για τθν εκποίθςθ άχρθςτων και ακατάλλθλων
υλικϊν και εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
ΔΟ3.4.0.0-A8 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ Μθτρϊου παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
ςτ. Στο Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μζριμνασ (ΚΩΔ. ΔΟ3.5) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ και διοικθτικι μζριμνα για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ, των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και τθ
βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΔΟ3.5.0.0-A1 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΔΟ3.5.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, διάκεςθ εντφπων)
ΔΟ3.5.0.0-A3 Χοριγθςθ τθσ επιςθμείωςθσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ ςε ζγγραφα των
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΔΟ3.5.0.0-A4 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων τθσ Διεφκυνςθσ
ΔΟ3.5.0.0-A5 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΔΟ3.5.0.0-A6 Διαχείριςθ υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για προγραμματιςμό,
προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα Ρρομθκειϊν
ΔΟ3.5.0.0-A7 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με το οικείο
Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΔΟ3.5.0.0-A8 Μζριμνα για τθ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων των κτιρίων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
ΔΟ3.5.0.0-A9 Μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των βιβλιοκθκϊν των πρϊθν
Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, τθ φφλαξθ των τεκμθρίων και παλαιϊν βιβλιοδετθμζνων
τευχϊν Φφλλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που βρίςκονται αρχειοκετθμζνα
και τθ διάκεςθ του ανωτζρω υλικοφ, όποτε και όταν ηθτθκεί από ενδιαφερόμενεσ
υπθρεςίεσ και πολίτεσ, με επιςτροφι ςτθ κζςθ του αρχείου.
Άξζξν 27
Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκώλ
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν (ΚΩΔ. ΡΥ) ζχει τον εξισ ςτρατθγικό
ςκοπό:
τρατθγικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ εφαρμογισ πολιτικϊν και δράςεων και υλοποίθςθ ζργων
για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τθσ Ρεριφζρειασ ςτουσ τομείσ προςταςίασ
και αναβάκμιςθσ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ και των υποδομϊν και
μζριμνα για τθ βιϊςιμθ χωρικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ.
2.Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνεργάηεται με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςτο
ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων ςτο
πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου τθσ.
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ
μονάδεσ:
ΠΤ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν
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ΠΤ1

Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΠΤ2

Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΠΤ3

Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ΡΕ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ
Ρεριφερειακι Ενότθτα

ΠΤ4

Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Ρεριφερειακό Ραρατθρθτιριο, με αρμοδιότθτα ςε
όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

Άξζξν 28
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ
1. Θ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ (ΚΩΔ. ΡΥ1) ζχει τον εξισ
επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και μζριμνα για τθν ορκολογικι
διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων τθσ περιφζρειασ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ
ςτουσ τομείσ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ, τθσ φφςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν,
τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων του εδάφουσ και των περιβαλλοντικϊν πιςτοποιιςεων, μζςω
εφαρμογισ αποδοτικϊν μζτρων, προγραμμάτων και δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ και
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ κακϊσ και των Διεκνϊν Συνκθκϊν.
2. Θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΠΤ1.1

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων, με αρμοδιότθτα ςε όλθ
τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΠΤ1.2

Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΠΤ1.3

Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ ΡΕ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν
αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ κατανζμονται
ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων (ΚΩΔ. ΡΥ1.1) ανικουν ιδίωσ
οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ εφαρμογισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, μζςω
περιβαλλοντικϊν ελζγχων, λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,
κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των ςτερεϊν
αποβλιτων ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και μζριμνα για τθ
ςυντονιςμζνθ υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων για τθν ορκολογικι και βιϊςιμθ
διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων και του υδάτινου δυναμικοφ τθσ
Ρεριφζρειασ.
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Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων είναι, επιπλζον, αρμόδιο για τθν
υποςτιριξθ και το ςυντονιςμό των δράςεων των αντίςτοιχων Τμθμάτων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, μζςω παροχισ οδθγιϊν και κατευκφνςεων ςε αυτά και
υποςτιριξθσ τθσ υπθρεςιακισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ, προκειμζνου να
επιτφχουν το λειτουργικό τουσ ςκοπό.
Επίςθσ, αςκεί, κατϋ αντιςτοιχία, τισ αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων, ςε περιπτϊςεισ ζργων και δραςτθριοτιτων που εκτείνονται ςε περιςςότερεσ από
μία Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ1.1.0.0-A1 Συμβολι ςτθ ςφνταξθ των ςχεδίων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν
και παρακολοφκθςι τουσ, ςε περιφερειακό επίπεδο, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία
ΡΥ1.1.0.0-A2 Συλλογι και διάχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ, παροχι
περιβαλλοντικισ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ πολίτεσ και φορείσ, απαντιςεισ ςε ερωτιματα,
διευκρινιςεισ, ενθμζρωςθ πολιτϊν, ςε περιφερειακό επίπεδο
ΡΥ1.1.0.0-A3 Ραροχι ςτοιχείων και απόψεων επί προςφυγϊν ι/και αιτιςεων αναςτολισ
εκτζλεςθσ για αποφάςεισ ςχετικζσ με κζματα περιβάλλοντοσ (π.χ. απόφαςθ επιβολισ
προςτίμου) προσ τα αρμόδια διοικθτικά όργανα ελζγχου ι δικαςτιρια.
Τομζας Περιβάλλοντος
Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ
ΡΥ1.1.0.0-A4 Ραρακολοφκθςθ ποιότθτασ ατμόςφαιρασ ςε περιφερειακό επίπεδο
--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.1 Ραρακολοφκθςθ ποιοτικϊν παραμζτρων τθσ ατμόςφαιρασ ςε
περιφερειακό επίπεδο, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τουσ αρμόδιουσ φορείσ που διαχειρίηονται ςτακμοφσ του
Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ
--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.2 Ειςιγθςθ για ανακοίνωςθ του Ρεριφερειάρχθ κιρυξθσ εφαρμογισ
βραχυπρόκεςμων μζτρων
--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.3 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των βραχυπρόκεςμων μζτρων μείωςθσ των εκπομπϊν
από εςτίεσ καφςθσ και βιομθχανικζσ-βιοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ
--ΡΥ1.1.0.0-Δ4.4 Σφνταξθ Δελτίων Τφπου για ατμοςφαιρικι ρφπανςθ
ΡΥ1.1.0.0-A5 Διαχείριςθ και λειτουργία των ςτακμϊν του Εκνικοφ Δικτφου
Ραρακολοφκθςθσ Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν περιφζρεια
ΡΥ1.1.0.0-A6 Χοριγθςθ Άδειασ Λειτουργίασ Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ), επικίνδυνων και μθ
Ρεριβαλλοντικζσ επικεωριςεισ
ΡΥ1.1.0.0-A7 Ζλεγχοσ τιρθςθσ και εφαρμογισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και λιψθ
μζτρων ςε παραβάςεισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία
Γνωμοδοτιςεισ
ΡΥ1.1.0.0-A8 Γνωμοδότθςθ επί μελζτθσ Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(ΡΕΣΔΑ), διαβίβαςθ μελζτθσ ΡΕΣΔΑ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και επιτροπζσ για
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γνωμοδότθςθ, διαβίβαςθ όλων των γνωμοδοτιςεων ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για
απόφαςθ ζγκριςθσ του ΡΕΣΔΑ
ΡΥ1.1.0.0-A9 Γνωμοδότθςθ επί του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(ΡΕΣΔΑ)
ΡΥ1.1.0.0-A10 Γνωμοδότθςθ επί Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) που αφορά
ςε ζργα ι δραςτθριότθτεσ Α κατθγορίασ, περιφερειακισ ι και διαπεριφερειακισ εμβζλειασ
ΡΥ1.1.0.0-A11 Γνωμοδότθςθ επί Στρατθγικϊν Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων
(ΣΜΡΕ) ςχεδίων και προγραμμάτων περιφερειακισ ι και διαπεριφερειακισ εμβζλειασ και
ειςιγθςθ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο
ΡΥ1.1.0.0-A12 Ζκδοςθ Αποφάςεων Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο) ι και
Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (Ρ.Ρ.Δ.) για ζργα και δραςτθριότθτεσ, όπωσ
προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ
ΡΥ1.1.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ απαλλαγισ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων
Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ)
ΡΥ1.1.0.0-A14 Συγκρότθςθ Κλιμακίων Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) και
Επιτροπϊν ελζγχων
ΡΥ1.1.0.0-A15 Συμμετοχι ςε Κλιμάκια Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ)
ΡΥ1.1.0.0-A16 Οργάνωςθ και λειτουργία περιφερειακισ κεματικισ δικτφωςθσ, ςε
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων και με υπθρεςίεσ του αρμόδιου Υπουργείου, με ςτόχο τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν
για τθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τα ζργα και τισ δράςεισ που
χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ
Τομζας Υδροοικονομίας
ΡΥ1.1.0.0-A17 Λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα
διαπεριφερειακϊν ι διμερϊν ςυμφωνιϊν για τθ διαχείριςθ και προςταςία των υδάτων, ςε
ςυνεργαςία με το αρμόδιο Υπουργείο
ΡΥ1.1.0.0-A18 Λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων που προβλζπονται ςτα επιμζρουσ ςχζδια
διαχείριςθσ και προγράμματα, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και
Υδροοικονομίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΡΥ1.1.0.0-A19 Ειςιγθςθ και ζκδοςθ αποφάςεων για τθν επιβολι περιοριςμϊν ι άλλων
μζτρων για τθ χριςθ των υδάτων και τθν εκτζλεςθ ζργων αξιοποίθςισ τουσ
ΡΥ1.1.0.0-A20 Συντονιςμόσ δράςεων ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα προςταςίασ των
υδάτινων οικοςυςτθμάτων
Ζλεγχοσ Υδάτων
ΡΥ1.1.0.0-A21 Μζριμνα για τον ζλεγχο των ςθμειακϊν και διάχυτων εκπομπϊν ρφπων ςτα
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια φδατα, ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ
και Υδροοικονομίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΡΥ1.1.0.0-A22 Ρρογραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν ελζγχου ποιότθτασ
αρδευτικϊν υδάτων
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ΡΥ1.1.0.0-A23Ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων των αδειϊν χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων
αξιοποίθςθσ υδάτων
ΡΥ1.1.0.0-A24 Εφαρμογι και επιβολι όλων των αναγκαίων προλθπτικϊν μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
ΡΥ1.1.0.0-A25 Διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ
ποιότθτα των πλαςτικϊν ςωλινων και των εξαρτθμάτων από μθ πλαςτικοποιθμζνο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ςκλθρό PVC) που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά πόςιμου νεροφ
και αποχετευτικϊν λυμάτων, κακϊσ και για ςυςτιματα αποχετεφςεωσ ςτα κτίρια
ΡΥ1.1.0.0-A26 Ενθμζρωςθ τθσ τθροφμενθσ βάςθσ
μετεωρολογικϊν δεδομζνων από το αρμόδιο Υπουργείο.

δεδομζνων

υδρολογικϊν

και

β. Στο Σμιμα Χωρικοφ χεδιαςμοφ (ΚΩΔ. ΡΥ1.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: φκμιςθ και οργάνωςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και
λειτουργιϊν που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ περιφζρειασ, με ορκολογικι κατανομι,
διάρκρωςθ και ανάπτυξθ των φυςικϊν πόρων, προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ, του ςχεδιαςμοφ
του χϊρου και υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν μελετϊν, κακϊσ και πολεοδομικϊν
κεμάτων που προκφπτουν προσ επίλυςθ από τθν εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ, με ςτόχο τθν
ικανοποίθςθ των αναγκϊν των πολιτϊν, τθν ιςόρροπθ περιφερειακι ανάπτυξθ και τθ
φυςικι οργάνωςθ του χϊρου ςφμφωνα με τθν εκνικι ςτρατθγικι.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ1.2.0.0-A1 Ζκδοςθ απόφαςθσ αναγνϊριςθσ οδϊν προχφιςτάμενων του 1923 εντόσ
εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Συμβουλίου
Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΣΥΡΟΘΑ)
ΡΥ1.2.0.0-A2 Ζκδοςθ απόφαςθσ οικοδομθςιμότθτασ και όρων δόμθςθσ αποκλειςμζνων
οικοπζδων, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και
Αμφιςβθτιςεων (ΣΥΡΟΘΑ)
ΡΥ1.2.0.0-A3 Ειςιγθςθ ςτα Συμβοφλια Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων
(ΣΥΡΟΘΑ) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ προτάςεων για ζγκριςθ τοπικϊν
ρυμοτομικϊν ςχεδίων με τθν ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ
ΡΥ1.2.0.0-A4 Ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ςθμειακϊν-εντοπιςμζνων τροποποιιςεων των
εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων και των χριςεων και όρων δόμθςθσ αυτϊν, μετά από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων
(ΣΥΡΟΘΑ)
ΡΥ1.2.0.0-A5 Ειςιγθςθ προσ το αρμόδιο ΣΥΡΟΘΑ για κζματα ζγκριςθσ, ανακεϊρθςθσ και
τροποποίθςθσ ρυμοτομικϊν ςχεδίων, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία
ΡΥ1.2.0.0-A6 Διενζργεια και ςφνταξθ εκκζςεων αυτοψίασ και ειςιγθςθ προσ τθν Επιτροπι
Θεμάτων Γθσ και επίλυςθσ διαφορϊν ςχετικά με τθ ςκοπιμότθτα επαναφοράσ δρόμων που
ζχουν αλλάξει χριςθ ι κατζχονται αυκαίρετα, ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ, τθ
ςκοπιμότθτα διατιρθςθσ δρόμου, εφόςον μετατοπίςτθκε εντόσ δθμοςίων εκτάςεων ι
δρόμου που διανοίχτθκε για τθν εξυπθρζτθςθ τυφλοφ τεμαχίου κυρωμζνθσ διανομισ
ΡΥ1.2.0.0-A7 Διενζργεια και ςφνταξθ εκκζςεων αυτοψίασ και ειςιγθςθ προσ τθν Επιτροπι
Θεμάτων Γθσ και Επίλυςθσ Διαφορϊν ςχετικά με τθ δυνατότθτα εξαγοράσ δρόμου
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κυρωμζνθσ διανομισ που απϊλεςε τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα του ι για τθν κατάτμθςθ
ενιαίου ακινιτου όταν δεν προβάλλεται δικαίωμα κυριότθτασ ι αν αναγνωρίηεται δικαίωμα
εξαγοράσ ςε τμιμα αυτοφ
ΡΥ1.2.0.0-A8 Κφρωςθ ι ακφρωςθ πράξεων αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ, τακτοποίθςθσ,
προςκφρωςθσ, κατά τισ διατάξεισ του ΝΔ 17-7/16-8-1923 (ΦΕΚ 228/Α/16-8-1923), και κρίςθ
των ενςτάςεων που υπεβλικθςαν κατϋ αυτϊν
ΡΥ1.2.0.0-A9 Κφρωςθ πρωτοκόλλου αδυνάτου τακτοποίθςθσ ιδιοκτθςιϊν
ΡΥ1.2.0.0-A10 Κφρωςθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ πολεοδομικισ Μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία (Συνολικι, Μεμονωμζνθ, Διορκωτικι Ρράξθ Εφαρμογισ) και κρίςθ
ενςτάςεων που υπεβλικθςαν κατϋ αυτισ
ΡΥ1.2.0.0-A11 Ζκδοςθ απόφαςθσ για κατϋ εξαίρεςθ ςφνταξθ Μεμονωμζνθσ Ρράξθσ
Εφαρμογισ
ΡΥ1.2.0.0-A12 Ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν οριςτικι εξαίρεςθ από κατεδάφιςθ αυκαιρζτων
που δθλϊκθκαν και εντάςςονται ςε ςχζδιο πόλθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΡΥ1.2.0.0-A13 Συντονιςμόσ τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων που
προβλζπονται από τα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια (Γ.Ρ.Σ.) και τισ πολεοδομικζσ μελζτεσ
ΡΥ1.2.0.0-A14 Ανάκεςθ εκπόνθςθσ και παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των Γενικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΓΡΣ) και Σχεδίων Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ.
ΡΥ1.2.0.0-A15 Ανάκεςθ εκπόνθςθσ και παρακολοφκθςθ Εφαρμογισ Μελετϊν
Ρολεοδομικοφ κακϊσ και Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
ΡΥ1.2.0.0-A16 Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ Ειδικϊν Χωροταξικϊν Μελετϊν και Ηωνϊν
Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ)
ΡΥ1.2.0.0-A17 Γνωμοδότθςθ για παρζκκλιςθ όρων δόμθςθσ για καταςκευι κτιρίων
γεωργοκτθνοτροφικϊν, γεωργοπτθνοτροφικϊν ι υδατοκαλλιεργθτικϊν εγκαταςτάςεων,
αποκικευςθσ λιπαςμάτων, φαρμάκων κ.λπ.
ΡΥ1.2.0.0-A18 Ραροχι απόψεων για εγκρίςεισ Γ.Ρ.Σ, ΣΧΟΟΑΡ και λοιπϊν χωροταξικϊν
κεμάτων και μελετϊν
ΡΥ1.2.0.0-A19 Ειςιγθςθ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο των Σχεδίων Ολοκλθρωμζνων
Αςτικϊν Ραρεμβάςεων (ΣΟΑΡ)
ΡΥ1.2.0.0-A20 Ζλεγχοσ φακζλου και ειςιγθςθ προσ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο μελζτθσ για
τθ μείωςθ απόςταςθσ πολεοδόμθςθσ κατοικθμζνων περιοχϊν από κοιμθτιρια.
γ. Στα Σμιματα Περιβάλλοντοσ και Τδροοικονομίασ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ.
ΡΥ1.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρροςταςία, ορκολογικι και βιϊςιμθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ
ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, με τθ διενζργεια ελζγχων τιρθςθσ και
εφαρμογισ τθσ περιβαλλοντικισ και τθσ αντίςτοιχθσ για τθ διαχείριςθ των υδάτων
νομοκεςίασ, τθ λιψθ μζτρων ςε περίπτωςθ παραβάςεων, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων και δράςεων αξιοποίθςθσ του περιβαλλοντικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ.
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Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ1.3.0.0-A1 Συμβολι ςτθ ςφνταξθ των ςχεδίων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν
και παρακολοφκθςι τουσ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία
ΡΥ1.3.0.0-A2 Συλλογι και διάχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ, παροχι
περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ ι/και ςτοιχείων προσ τουσ πολίτεσ και φορείσ, κακϊσ και
διευκρινιςεων - απαντιςεων επί ερωτθμάτων, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ1.3.0.0-A3 Ραροχι ςτοιχείων και απόψεων επί προςφυγϊν ι/και αιτιςεων αναςτολισ
εκτζλεςθσ για αποφάςεισ ςχετικζσ με κζματα περιβάλλοντοσ (π.χ. απόφαςθ επιβολισ
προςτίμου) προσ τα αρμόδια διοικθτικά όργανα ελζγχου.
Τομζας Περιβάλλοντος
Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ
ΡΥ1.3.0.0-A4 Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων για ζργα ι δραςτθριότθτεσ Β κατθγορίασ για
τα οποία δεν ζχουν εκδοκεί Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΡΡΔ)
ΡΥ1.3.0.0-A5 Υπαγωγι ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΡΡΔ) ζργων ι
δραςτθριοτιτων για τα οποία δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άλλθσ άδειασ
ΡΥ1.3.0.0-A6 Γνωμοδότθςθ επί Ειδικισ Οικολογικισ Αξιολόγθςθσ (ΕΟΑ) ζργων και
δραςτθριοτιτων Β κατθγορίασ και ζκδοςθ απόφαςθσ πρόςκετων όρων διαςφάλιςθσ
ακεραιότθτασ προςτατευόμενθσ περιοχισ NATURA 2000
ΡΥ1.3.0.0-A7 Απάντθςθ ςε ερωτιματα πολιτϊν ι φορζων ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα θ
μθ, τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ι υπαγωγισ ςε ΡΡΔ
Γνωμοδοτιςεισ
ΡΥ1.3.0.0-A8 Γνωμοδότθςθ επί μελετϊν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ περιβαλλοντικοφ
προελζγχου για τθν υποβολι Στρατθγικϊν Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ)
οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ1.3.0.0-A9 Γνωμοδότθςθ επί ΣΜΡΕ ςχεδίων και προγραμμάτων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ και ειςιγθςθ ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο ι ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι
Επιτροπι
ΡΥ1.3.0.0-A10 Γνωμοδότθςθ επί Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) ζργων ι
δραςτθριοτιτων Α κατθγορίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και ειςιγθςθ ςτο Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο ι ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Επιτροπι
ΡΥ1.3.0.0-A11 Γνωμοδοτιςεισ επί Τεχνικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Μελετϊν (ΤΕΡΕΜ)
Βεβαιϊςεισ - Ριςτοποιιςεισ-Εγκρίςεισ
ΡΥ1.3.0.0-A12Ζγκριςθ εργαςιϊν αποξιλωςθσ υλικϊν που περιζχουν αμίαντο
ΡΥ1.3.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ-πιςτοποίθςθσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ
ατμϊν ςε πρατιρια υγρϊν καυςίμων
ΡΥ1.3.0.0-A14 Θεϊρθςθ Ατομικϊν μπλοκ Συντιρθςθσ ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ
κζρμανςθ κτιρίου και νεροφ και κεϊρθςθ βιβλίων καταγραφισ περιβαλλοντικϊν
παραμζτρων
Ρεριβαλλοντικοί Ζλεγχοι
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ΡΥ1.3.0.0-A15 Διενζργεια Ρεριβαλλοντικϊν Ελζγχων ςε ζργα ι δραςτθριότθτεσ Α και Β
κατθγορίασ
ΡΥ1.3.0.0-A16Σφγκλιςθ Κλιμακίων Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) και
ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν διενζργειασ των ελζγχων, για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ
κείμενθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ (ςε περιπτϊςεισ ςοβαρισ υποβάκμιςθσ του
περιβάλλοντοσ), ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ1.3.0.0-A17Ζλεγχοσ ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων και νεροφ
ΡΥ1.3.0.0-A18 Ραρακολοφκθςθ ποιότθτασ ατμόςφαιρασ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων
τθσ ζδρασ
ΡΥ1.3.0.0-A19 Ειςιγθςθ και ζκδοςθ απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ επιβολισ διοικθτικϊν
κυρϊςεων ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα που προκαλοφν οποιαδιποτε ρφπανςθ ι άλλθ
υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ι παραβαίνουν τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ περιβαλλοντικισ
νομοκεςίασ
Τομζας Υδροοικονομίας
ΡΥ1.3.0.0-A20 Ειςιγθςθ για ζκδοςθ αδειϊν χριςθσ νεροφ και ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν
πόρων
ΡΥ1.3.0.0-A21 Τιρθςθ αρχείου αδειϊν χριςθσ νεροφ
ΡΥ1.3.0.0-A22 Λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα
διαπεριφερειακϊν ι διμερϊν ςυμφωνιϊν για τθ διαχείριςθ και προςταςία των υδάτων, ςε
ςυνεργαςία με το αρμόδιο Υπουργείο, υπό το ςυντονιςμό του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων τθσ ζδρασ
ΡΥ1.3.0.0-A23 Λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων που προβλζπονται ςτα επιμζρουσ ςχζδια
διαχείριςθσ και προγράμματα, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ1.3.0.0-A24 Ειςιγθςθ και ζκδοςθ αποφάςεων του Ρεριφερειάρχθ για τθν επιβολι
περιοριςμϊν ι άλλων μζτρων για τθ χριςθ των υδάτων και τθν εκτζλεςθ ζργων
αξιοποίθςισ τουσ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ1.3.0.0-A25 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε
κζματα προςταςίασ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων, υπό το ςυντονιςμό του Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων τθσ ζδρασ
Ζλεγχοσ Υδάτων
ΡΥ1.3.0.0-A26Ζλεγχοσ των ςθμειακϊν και διάχυτων εκπομπϊν ρφπων ςτα επιφανειακά,
υπόγεια και παράκτια φδατα, υπό το ςυντονιςμό του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων τθσ ζδρασ
ΡΥ1.3.0.0-A27Ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων των αδειϊν χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων
αξιοποίθςθσ υδάτων
ΡΥ1.3.0.0-A28 Εκτζλεςθ ελζγχων ποιότθτασ αρδευτικϊν υδάτων, υπό το ςυντονιςμό του
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων τθσ ζδρασ
ΡΥ1.3.0.0-A29 Εφαρμογι και επιβολι όλων των αναγκαίων προλθπτικϊν μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
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ΡΥ1.3.0.0-A30 Επιβολι μζτρων και κυρϊςεων για τθν προςταςία των υδάτων και τθν
αντιμετϊπιςθ αυξθτικϊν τάςεων που προκφπτουν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ
ςυγκεντρϊςεισ ουςιϊν ςτα υπόγεια φδατα
ΡΥ1.3.0.0-A31 Διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ
ποιότθτα των πλαςτικϊν ςωλινων και των εξαρτθμάτων από μθ πλαςτικοποιθμζνο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ςκλθρό PVC) που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά πόςιμου νεροφ
και αποχετευτικϊν λυμάτων, κακϊσ και για ςυςτιματα αποχζτευςθσ ςτα κτίρια
Γνωμοδοτιςεισ
ΡΥ1.3.0.0-A32 Γνωμοδότθςθ επί μελετϊν ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ για
επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων, υδρογεωλογικϊν
υδραυλικϊν μελετϊν.

τθν
και

Άξζξν 29
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
1. Θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (ΚΩΔ. ΡΥ2) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ των τεχνικϊν
ζργων περιφερειακοφ χαρακτιρα ςτθ χωρικι επικράτεια τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Μακεδονίασ, μελζτθ, εκτζλεςθ, επίβλεψθ, παραλαβι, ςυντιρθςθ και λειτουργία των
τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτάσ τθσ, κακϊσ και αυτϊν που εκτελοφνται ςε περιςςότερεσ τθσ
μίασ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ζδρασ ςυνεργάηεται με τα κακ' φλθν αρμόδια Υπουργεία
για τθν εφαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ και
παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων για τθν επίτευξθ του επιχειρθςιακοφ τουσ ςκοποφ, κατά τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι
νομοκεςία περί αποφαινομζνων οργάνων.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ αςκεί για τα ζργα
αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςισ του, τισ αρμοδιότθτεσ «Ρροϊςταμζνθσ ι Εποπτεφουςασ
Αρχισ» που προβλζπονται από τισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, ςε
ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφαινομζνων Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει,
και οι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ
«Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ» ι «Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ» που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφαινομζνων
Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
2. Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΠΤ2.0.1

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ

ΠΤ2.1

Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΠΤ2.2

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΠΤ2.3

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
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ΠΤ2.4

Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ

ΠΤ2.5

Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν Υποδομϊν

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε
αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Γραφείο Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ (ΚΩΔ. ΡΥ2.0.1) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
Διοικθτικι Υποςτιριξθ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A1 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, τιρθςθ του φυςικοφ/θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΡΥ2.0.1.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν
ΡΥ2.0.1.0-A3 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A4 Γραμματειακι ςτιριξθ των ςχετικϊν με τθ Διεφκυνςθ Επιτροπϊν και Ομάδων
ΡΥ2.0.1.0-A5 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΡΥ2.0.1.0-A6 Διαχείριςθ δεδομζνων του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ (μεταβολζσ,
παρουςία, άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ των αρμόδιων
Τμθμάτων των Διευκφνςεων Διοικθτικϊν / Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΡΥ2.0.1.0-A7 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για
προγραμματιςμό, προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα
Ρρομθκειϊν
ΡΥ2.0.1.0-A8 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A9 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A10 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Τεχνικι Υποςτιριξθ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A11 Ενθμζρωςθ - τιρθςθ αρχείου για το κεςμικό πλαίςιο μελετϊν και
δθμοπραςιϊν τεχνικϊν ζργων
ΡΥ2.0.1.0-A12 Σφνταξθ Τεχνικϊν Δελτίων Ζργων - Ρράξεων, Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων,
Δελτίων Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων, Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν και λοιπϊν εγγράφων που
υποβάλλονται ςτουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ ζργων (Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ
Συγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, Εκνικϊν και Ρεριφερειακϊν
Ρρογραμμάτων κ.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.0.1.0-A13 Ανάρτθςθ αποφάςεων όλων των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ςτο Ρρόγραμμα
Διαφγεια
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ΡΥ2.0.1.0-A14 Ανάρτθςθ ςτοιχείων ζργων ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και επικοινωνία με τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ
ΡΥ2.0.1.0-A15 Ανάρτθςθ δεδομζνων και αρχείων ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) και επικοινωνία με τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ
ΡΥ2.0.1.0-A16 Συγκρότθςθ και λειτουργία Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων
(ΡΣΔΕ)
ΡΥ2.0.1.0-A17 Μζριμνα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και τθν καλι
λειτουργία του εξοπλιςμοφ (εκτόσ ΤΡΕ) των Υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ
ΡΥ2.0.1.0-A18 Ρρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων.
β. Στο Σμιμα Σεχνικοφ και Ποιοτικοφ Ελζγχου (ΚΩΔ. ΡΥ2.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Μζριμνα για τθν εφαρμογι κανόνων ποιότθτασ και ςυςτθμάτων
τεκμθρίωςθσ ςτα τεχνικά ζργα και υποςτιριξθ των Τμθμάτων των Διευκφνςεων Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ κατά τθν υλοποίθςθ των δθμοςίων ζργων και μελετϊν, μζςω
επιςκόπθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου και παροχισ κατευκυντιριων οδθγιϊν, κακϊσ και
επίβλεψθσ των δειγματολθπτικϊν ελζγχων και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν που αφοροφν τα
υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ δθμοςίων ζργων.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ2.1.0.0-A1 Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τισ προδιαγραφζσ
των υλικϊν και τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων που κατ' αρμοδιότθτα
ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια
ΡΥ2.1.0.0-A2 Συγκζντρωςθ και ταξινόμθςθ κεςμικοφ πλαιςίου, βιβλιογραφίασ και
προδιαγραφϊν μελετϊν και καταςκευϊν ζργων
ΡΥ2.1.0.0-A3 Δθμιουργία και τιρθςθ αρχείου τθσ νομοκεςίασ των ζργων και μελετϊν και
αποκετθρίου τεχνικϊν μελετϊν ζργων περιφερειακισ ςθμαςίασ
ΡΥ2.1.0.0-A4 Ενθμζρωςθ όλων των Τμθμάτων των Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ νομοκεςίασ για τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν και
τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων και παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν
ΡΥ2.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ και τεκμθρίωςθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςε μελζτεσ
και ζργα, κακϊσ και τθσ εφαρμογισ μζτρων υγείασ και αςφάλειασ και παροχι ςχετικισ
τεχνικισ υποςτιριξθσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν αρμόδια Διευκφνουςα Υπθρεςία
ΡΥ2.1.0.0-A6 Ειςιγθςθ για τθ διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων που αφοροφν τθν
εξζλιξθ τθσ νομοκεςίασ για τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν
ΡΥ2.1.0.0-A7 Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν και
κανονιςμϊν που αφοροφν τα υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ δθμοςίων ζργων, εφόςον
ηθτθκεί από τθν αρμόδια Διευκφνουςα Υπθρεςία
ΡΥ2.1.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ ενεργειϊν που αφοροφν ςτθ ςφνταξθ,
αναπροςαρμογι, βελτίωςθ, αντικατάςταςθ και εφαρμογι κανόνων ποιότθτασ ςε τεχνικά
ζργα, οι οποίοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωςθ, προδιαγραφζσ, οδθγίεσ, τεχνολογίεσ
καταςκευισ, αναλφςεισ τιμϊν, τιμολογιςεισ ζργων, ςυςτιματα διοίκθςθσ/διαχείριςθσ, κ.ά.
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ΡΥ2.1.0.0-A9 Διενζργεια δειγματολθπτικϊν εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Ελζγχου Υλικϊν και Ροιότθτασ Δθμοςίων Ζργων Δυτικισ Μακεδονίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, εφόςον ηθτθκεί από τθν
αρμόδια Διευκφνουςα Υπθρεςία
ΡΥ2.1.0.0-A10 Επικοινωνία με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων για κζματα
κεςμικοφ πλαιςίου ζργων, μελετϊν και ςυναφϊν υπθρεςιϊν.
γ. Στο Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ (ΚΩΔ. ΡΥ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαχείριςθ, μελζτθ και εκτζλεςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, ζργων
περιβάλλοντοσ και υδραυλικϊν ζργων, κακϊσ και καταςκευι και ςυντιρθςθ κτιριακϊν και
λοιπϊν αρχιτεκτονικϊν ζργων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, κακϊσ και αυτϊν που
εκτελοφνται ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ2.2.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και μελζτθ εγγειοβελτιωτικϊν, αντιπλθμμυρικϊν, κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ2.2.0.0-A2
Καταςκευι
εγγειοβελτιωτικϊν,
αντιπλθμμυρικϊν,
κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ2.2.0.0-A3
Συντιρθςθ
εγγειοβελτιωτικϊν,
αντιπλθμμυρικϊν,
κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ2.2.0.0-A4 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν που
αφοροφν τα υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου
ΡΥ2.2.0.0-A5 Κατάρτιςθ προςχεδίων προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΡΥ2.2.0.0-A6 Διαχείριςθ ειδικϊν ζργων περιφερειακοφ επιπζδου που ζχουν εκτελεςτεί από
τισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) και περιζρχονται ι περιιλκαν ςτισ
Ρεριφζρειεσ
ΡΥ2.2.0.0-A7 Κακαριςμόσ ρεμάτων και απαλλοτριωμζνων χϊρων παρά τα ρζματα
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ2.2.0.0-A8 Σφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ τεχνικϊν ζργων, μελετϊν και ςυναφϊν
υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ2.2.0.0-A9 Τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ για εκτζλεςθ
δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Συγκοινωνιακϊν
ζργων τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ2.2.0.0-A10 Ραροχι ςτοιχείων και ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχνικϊν ζργων αρμοδιότθτασ
του Τμιματοσ που διενεργοφνται από τρίτουσ.
δ. Στο Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων (ΚΩΔ. ΡΥ2.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Μελζτθ και εκτζλεςθ των ζργων οδοποιίασ και των λιμενικϊν ζργων
αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, κακϊσ και αυτϊν που εκτελοφνται ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ
Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ2.3.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και μελζτθ ζργων του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου που διζρχεται από
τθν επικράτεια τθσ ΡΔΜ
ΡΥ2.3.0.0-A2 Καταςκευι ζργων του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου που διζρχεται από τθν
επικράτεια τθσ ΡΔΜ
ΡΥ2.3.0.0-A3 Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ-βελτίωςθ ζργων του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου που
διζρχεται από τθν επικράτεια τθσ ΡΔΜ
ΡΥ2.3.0.0-A4 Μελζτθ και εκτζλεςθ λιμενικϊν ζργων
ΡΥ2.3.0.0-A5 Μελζτθ και εκτζλεςθ των ζργων που εκτελοφνται από το Υπουργείο
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων που χαρακτθρίηονται ωσ ζργα εκνικοφ επιπζδου
(άρκρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 και άρκρο 59 του Ρ.Δ. 609/1985) τα οποία ζχουν αμιγϊσ
διάςταςθ επιπζδου περιφζρειασ
ΡΥ2.3.0.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν που
αφοροφν τα υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου
ΡΥ2.3.0.0-A7 Κατάρτιςθ προςχεδίων προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΡΥ2.3.0.0-A8 Εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν, κακϊσ και ζλεγχοσ των μελετϊν αυτϊν
ΡΥ2.3.0.0-A9 Ζγκριςθ κυκλοφοριακϊν ςυνδζςεων με το Εκνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότθτασ
του Τμιματοσ, ζγκριςθ διζλευςθσ οποιωνδιποτε δικτφων εντόσ τθσ ηϊνθσ απαλλοτρίωςθσ
των εκνικϊν οδϊν
ΡΥ2.3.0.0-A10 Εφαρμογι των μελετϊν, ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι
ςυγκοινωνιακϊν ζργων, κακϊσ και κατάρτιςθ ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν

μελετϊν

ΡΥ2.3.0.0-A11 Ευκφνθ τιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ κιρυξθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ για εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ
ΡΥ2.3.0.0-A12 Σφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ τεχνικϊν ζργων, μελετϊν και ςυναφϊν
υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ2.3.0.0-A13 Ραροχι ςτοιχείων και ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχνικϊν ζργων που
διενεργοφνται από τρίτουσ.
ε. Στο Σμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ (ΚΩΔ. ΡΥ2.4)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Μελζτθ και εκτζλεςθ ενεργειϊν και δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και
διαχείριςθ και ςυντιρθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κατ’ αρμοδιότθτα
ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια.
Αρμοδιότθτεσ
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ΡΥ2.4.0.0-A1 Σθματοδότθςθ και φωτιςμόσ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου
ΡΥ2.4.0.0-A2 Συντιρθςθ οριηόντιασ και κάκετθσ ςιμανςθσ Εκνικοφ Οδικοφ δικτφου με ίδια
μζςα
ΡΥ2.4.0.0-A3 Άςκθςθ αρμοδιοτιτων επί κεμάτων οδικισ κυκλοφορίασ, όπωσ οι μετριςεισ
και θ ςιμανςθ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου που διζρχεται από τθν επικράτεια τθσ ΡΔΜ
ΡΥ2.4.0.0-A4 Τεχνικι αςτυνόμευςθ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και άμεςεσ
παρεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν μικρισ ζκταςθσ
ΡΥ2.4.0.0-A5 Διαχείριςθ και ςυντιρθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κατ'
αρμοδιότθτα ανικουν ςτθ Διεφκυνςθ
ΡΥ2.4.0.0-A6 Συντιρθςθ, αποκατάςταςθ ηθμιϊν και φφλαξθ του πάςθσ φφςεωσ μθχανικοφ
και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ
ΡΥ2.4.0.0-A7 Ραραλαβι, αποκικευςθ και διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ εφοδίων και
υλικϊν ςυντιρθςθσ - ςιμανςθσ
ΡΥ2.4.0.0-A8 Χοριγθςθ αδειϊν τομϊν εκνικοφ οδικοφ δικτφου και ζλεγχοσ τθσ ορκισ
καταςκευισ
ΡΥ2.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδειασ διζλευςθσ βαρζων οχθμάτων
ΡΥ2.4.0.0-A10 Ρρογραμματιςμόσ και προετοιμαςία για τθν απόκτθςθ ετοιμότθτασ
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (μεταφορά μθχανθμάτων και οχθμάτων ςτισ διάφορεσ
κζςεισ, μεταφορά αλατιοφ και διαςπορά ςτισ διάφορεσ κζςεισ, κακαριςμόσ τάφρων, κ.ά.),
ΡΥ2.4.0.0-A11 Υλοποίθςθ ζργων και ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ και αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν (χιονοπτϊςεισ, παγετοί, πλθμμφρεσ,
καταπτϊςεισ, ςειςμοί, κ.ά.)
ΡΥ2.4.0.0-A12 Υποςτιριξθ διαγωνιςμϊν παροχισ υπθρεςιϊν αποχιονιςμοφ
ΡΥ2.4.0.0-A13 Διαδικαςία ανάκεςθσ, επίβλεψθσ, ελζγχου και παραλαβισ ζργων
αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ
ΡΥ2.4.0.0-A14 Διαχείριςθ αναλϊςιμων υλικϊν και ανταλλακτικϊν μθχανθμάτων, υλικϊν
ςυντιρθςθσ και ςιμανςθσ οδικοφ δικτφου, υλικϊν αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
ςτ. Στο Σμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν Τποδομϊν (ΚΩΔ. ΡΥ2.5)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ ορκισ καταςκευισ, λειτουργίασ και χριςθσ φραγμάτων,
γεφυρϊν και λοιπϊν υποδομϊν και ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν των υπθρεςιϊν
καταςκευισ/λειτουργίασ τθσ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του
Κανονιςμοφ Αςφαλείασ Φραγμάτων (ΦΕΚ Βϋ4420/2016) και των διατάξεων που κακορίηουν
διαδικαςίεσ ελζγχου/επικεωριςεων.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Διαχείριςθσ Φραγμάτων
ΡΥ2.5.0.0-A1 Τιρθςθ μθτρϊου Φραγμάτων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.1 Δθμιουργία φακζλου φράγματοσ, ςε φυςικι και θλεκτρονικι μορφι.
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--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.2 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από τα Τμιματα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ των
Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τθσ Ζδρασ.
--ΡΥ2.5.0.0-Δ1.3
Ειςαγωγι
δεδομζνων
ι
μζριμνα
για
καταχϊρθςθ
των
δεδομζνων/εγγράφων από τουσ υπαλλιλουσ των Τμθμάτων Δομικϊν Ζργων ςε θλεκτρονικι
βάςθ που τθρεί θ Ρεριφζρεια ι το αρμόδιο Υπουργείο
ΡΥ2.5.0.0-A2 Ραρακολοφκθςθ καταςκευισ φραγμάτων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ2.1 Μζριμνα για τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ςτισ υπθρεςίεσ καταςκευισ των
φραγμάτων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ2.2 Μζριμνα για ενθμζρωςθ του μθτρϊου Φραγμάτων
ΡΥ2.5.0.0-A3 Ραρακολοφκθςθ τθσ 1θσ πλιρωςθσ
--ΡΥ2.5.0.0-Δ3.1 Μζριμνα για τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ςτισ υπθρεςίεσ καταςκευισ των
φραγμάτων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ3.2 Μζριμνα για ενθμζρωςθ του μθτρϊου Φραγμάτων
ΡΥ2.5.0.0-A4 Εποπτεία-Ζλεγχοσ φραγμάτων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ4.1 Μζριμνα για διενζργεια επικεωριςεων (μακροςκοπικϊν ελζγχων) από τισ
υπθρεςίεσ καταςκευισ/λειτουργίασ
--ΡΥ2.5.0.0-Δ4.2 Συνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ καταςκευισ για λιψθ προλθπτικϊν και
διορκωτικϊν μζτρων
ΡΥ2.5.0.0-A5 Εκπροςϊπθςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τθ
Διοικθτικι Αρχι Φραγμάτων (ΔΑΦ)
--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.1 Ενθμζρωςθ εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν για το διενεργοφμενο ζλεγχο
--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.2 Συνεργαςία με τθ ΔΑΦ και τθν υπθρεςία καταςκευισ/λειτουργίασ
--ΡΥ2.5.0.0-Δ5.3 Λιψθ τθσ ζκκεςθσ τθσ ΔΑΦ και ςυηιτθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για
τυχόν απαιτοφμενεσ ςυμμορφϊςεισ
ΡΥ2.5.0.0-A6 Εποπτεία εκτζλεςθσ προλθπτικϊν και διορκωτικϊν μζτρων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ6.1 Συνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ καταςκευισ/λειτουργίασ για λιψθ
προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων. Τα διορκωτικά μζτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:
•

Στοιχειϊδθ ςυντιρθςθ που μπορεί να γίνει με ίδια μζςα ι με εργολαβίεσ

•

Μελζτθ ςκοπιμότθτασ προκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ υλοποίθςθσ τεχνικοφ ζργου

•

Μελζτθ και Καταςκευι τεχνικοφ ζργου

•
Μζτρα που αφοροφν τθ χριςθ (π.χ. μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ του ζργου/μείωςθ τθσ
ςτάκμθσ κ.λπ.)
--ΡΥ2.5.0.0-Δ6.2 Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ
Τομζασ Διαχείριςθσ Γεφυρϊν
ΡΥ2.5.0.0-A7 Τιρθςθ μθτρϊου Γεφυρϊν
--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.1 Δθμιουργία φακζλου γεφυρϊν, ςε φυςικι και θλεκτρονικι μορφι.
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--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.2 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από τα Τμιματα Συγκοινωνιακϊν Ζργων των
Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και τθσ Ζδρασ.
--ΡΥ2.5.0.0-Δ7.3
Ειςαγωγι
δεδομζνων
ι
μζριμνα
για
καταχϊρθςθ
των
δεδομζνων/εγγράφων από τουσ υπαλλιλουσ των Τμθμάτων Συγκοινωνιακϊν Ζργων ςε
θλεκτρονικι βάςθ που τθρεί θ Ρεριφζρεια ι το αρμόδιο Υπουργείο
ΡΥ2.5.0.0-A8 Ραρακολοφκθςθ καταςκευισ γεφυρϊν
--ΡΥ2.5.0.0-Δ8.1 Μζριμνα για τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ςτισ υπθρεςίεσ καταςκευισ των
γεφυρϊν
--ΡΥ2.5.0.0-Δ8.2 Μζριμνα για ενθμζρωςθ του μθτρϊου γεφυρϊν
ΡΥ2.5.0.0-A9 Εποπτεία-Ζλεγχοσ γεφυρϊν
--ΡΥ2.5.0.0-Δ9.1 Μζριμνα για διενζργεια επικεωριςεων (μακροςκοπικϊν ελζγχων) από τισ
υπθρεςίεσ καταςκευισ/λειτουργίασ
--ΡΥ2.5.0.0-Δ9.2 Συνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ καταςκευισ για λιψθ προλθπτικϊν και
διορκωτικϊν μζτρων
ΡΥ2.5.0.0-A10 Εκπροςϊπθςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τθν
αρμόδια Διοικθτικι Αρχι
--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.1 Ενθμζρωςθ εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν για το διενεργοφμενο ζλεγχο
--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.2 Συνεργαςία με τθ Διοικθτικι Αρχι και τθ υπθρεςία καταςκευισ/
λειτουργίασ
--ΡΥ2.5.0.0-Δ10.3 Λιψθ τθσ ζκκεςθσ τθσ Διοικθτικισ Αρχισ και ςυηιτθςθ με τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ για τυχόν απαιτοφμενεσ ςυμμορφϊςεισ
ΡΥ2.5.0.0-A11 Εποπτεία εκτζλεςθσ προλθπτικϊν και διορκωτικϊν μζτρων
--ΡΥ2.5.0.0-Δ11.1 Συνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ καταςκευισ/λειτουργίασ για λιψθ
προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων. Τα διορκωτικά μζτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:
•

Στοιχειϊδθ ςυντιρθςθ που μπορεί να γίνει με ίδια μζςα ι με εργολαβία

•

Μελζτθ ςκοπιμότθτασ προκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ υλοποίθςθσ τεχνικοφ ζργου

•

Μελζτθ και Καταςκευι τεχνικοφ ζργου

•

Μζτρα που αφοροφν τθ χριςθ (π.χ. περιοριςμόσ κίνθςθσ, αςτυνόμευςθ κ.λπ.)

--ΡΥ2.5.0.0-Δ11.2 Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυμμόρφωςθσ
Τομζασ Διαχείριςθσ Λοιπϊν υποδομϊν
ΡΥ2.5.0.0-A12 Τιρθςθ μθτρϊου λοιπϊν υποδομϊν
ΡΥ2.5.0.0-A13 Συνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ καταςκευισ/λειτουργίασ για εποπτεία των
υποδομϊν και ενθμζρωςθ του μθτρϊου
ΡΥ2.5.0.0-A14 Συνεργαςία με τισ
προλθπτικϊν/διορκωτικϊν ενεργειϊν

υπθρεςίεσ

καταςκευισ/λειτουργίασ

για

λιψθ

ΡΥ2.5.0.0-A16 Εκπροςϊπθςθ τθσ περιφζρειασ ςε ελζγχουσ που διενεργοφνται από
υπθρεςίεσ του αρμόδιεσ υπουργείου
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Άξζξν 30
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
1. Οι Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΡΥ3) ζχουν τον
εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Μελζτθ, εκτζλεςθ, επίβλεψθ, παραλαβι και ςυντιρθςθ των πάςθσ
φφςεωσ τεχνικϊν ζργων που εκτελοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ.
Οι Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
αςκοφν για τα ζργα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςισ τουσ, τισ αρμοδιότθτεσ «Ρροϊςταμζνθσ ι
Εποπτεφουςασ Αρχισ» που προβλζπονται από τισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων
Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφαινομζνων Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ κάκε
φορά ιςχφει, και οι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων των Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ «Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ» ι
«Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ» που προβλζπονται από τισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των
Δθμοςίων Ζργων, ςε ςυνδυαςμό με το Ρ.Δ. Αποφαινομζνων Οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ,
όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
2. Οι Διευκφνςεισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςυγκροτοφνται από
τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΠΤ3.0.1

Γραφείο Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ

ΠΤ3.1

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ

ΠΤ3.2

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων ΡΕ

ΠΤ3.3

Τμιμα Λειτουργίασ Επαρχιακοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ

3. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Γραφείο Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ.
ΡΥ3.0.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
Διοικθτικι Υποςτιριξθ Διεφκυνςθσ
ΡΥ3.0.1.0-A1 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - επικφρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ
αλλθλογραφίασ, αρχειοκζτθςθ, τιρθςθ του φυςικοφ/θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΡΥ3.0.1.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν
ΡΥ3.0.1.0-A3 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων τθσ Διεφκυνςθσ
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ΡΥ3.0.1.0-A4 Γραμματειακι ςτιριξθ των ςχετικϊν με τθ Διεφκυνςθ Επιτροπϊν και Ομάδων
ΡΥ3.0.1.0-A5 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΡΥ3.0.1.0-A6 Διαχείριςθ δεδομζνων του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ (μεταβολζσ,
παρουςία, άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ των αρμόδιων
Τμθμάτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΡΥ3.0.1.0-A7 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για
προγραμματιςμό, προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα
Ρρομθκειϊν
ΡΥ3.0.1.0-A8 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ3.0.1.0-A9 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΡΥ3.0.1.0-A10 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Τεχνικι Υποςτιριξθ Διεφκυνςθσ
ΡΥ3.0.1.0-A11 Ενθμζρωςθ - τιρθςθ αρχείου για το κεςμικό πλαίςιο μελετϊν και
δθμοπραςιϊν τεχνικϊν ζργων
ΡΥ3.0.1.0-A12 Σφνταξθ Τεχνικϊν Δελτίων Ζργων - Ρράξεων, Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων,
Δελτίων Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων, Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν και λοιπϊν εγγράφων που
υποβάλλονται ςτουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ ζργων (Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ
Συγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, Εκνικϊν και Ρεριφερειακϊν
Ρρογραμμάτων κ.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ
ΡΥ3.0.1.0-A13 Ανάρτθςθ αποφάςεων όλων των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ςτο Ρρόγραμμα
Διαφγεια
ΡΥ3.0.1.0-A14 Ανάρτθςθ ςτοιχείων ζργων ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και επικοινωνία με τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ
ΡΥ3.0.1.0-A15 Ανάρτθςθ δεδομζνων και αρχείων ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) και επικοινωνία με τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ
ΡΥ3.0.1.0-A16 Εγγραφι ςτα αντίςτοιχα Μθτρϊα, επιχειριςεων που δεν είναι
εγγεγραμμζνεσ ςτα Μθτρϊα Εμπειρίασ Καταςκευαςτϊν (ΜΕΚ) - Εργολθπτικϊν
Επιχειριςεων (ΜΕΕΡ)
ΡΥ3.0.1.0-A17 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ χιλιομετρικϊν αποςτάςεων
ΡΥ3.0.1.0-A18 Χοριγθςθ αδειϊν διζλευςθσ οχθμάτων
ΡΥ3.0.1.0-A19 Χοριγθςθ αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ μθχανθμάτων ζργων
ΡΥ3.0.1.0-A20 Ραραλαβι νζων πινακίδων και εντφπων αδειϊν κυκλοφορίασ μθχανθμάτων
ζργων
ΡΥ3.0.1.0-A21 Μεταβίβαςθ, ακινθτοποίθςθ, επανακυκλοφορία και διαγραφι μθχανθμάτων
ζργου
ΡΥ3.0.1.0-A22 Απογραφι και ταξινόμθςθ των μθχανθμάτων ζργων
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ΡΥ3.0.1.0-A23 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων καταβολισ τελϊν, μθ κατοχισ τελϊν και βεβαιϊςεων
ζργου εκςκαφισ μθχανθμάτων ζργων
ΡΥ3.0.1.0-A24 Αποςτολι απογραφικϊν δελτίων ςτο Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν
(ΥΥΜ)
ΡΥ3.0.1.0-A25 Χοριγθςθ αδειϊν τομϊν επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου και ζλεγχοσ τθσ ορκισ
καταςκευισ
ΡΥ3.0.1.0-A26 Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ επιχειριςεων και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων με το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
ΡΥ3.0.1.0-A27 Μζριμνα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και τθν καλι
λειτουργία του εξοπλιςμοφ (εκτόσ ΤΡΕ) των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ3.0.1.0-A28 Ρρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων.
β. Στο Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ (ΚΩΔ. ΡΥ3.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαχείριςθ, μελζτθ και εκτζλεςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, ζργων
περιβάλλοντοσ και υδραυλικϊν ζργων, κακϊσ και καταςκευι και ςυντιρθςθ κτιριακϊν και
λοιπϊν αρχιτεκτονικϊν ζργων, που κατά αρμοδιότθτα ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια και
εκτελοφνται ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ3.1.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και μελζτθ εγγειοβελτιωτικϊν, αντιπλθμμυρικϊν, κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ3.1.0.0-A2
Καταςκευι
εγγειοβελτιωτικϊν,
αντιπλθμμυρικϊν,
κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ3.1.0.0-A3
Συντιρθςθ
εγγειοβελτιωτικϊν,
αντιπλθμμυρικϊν,
κτιριακϊν,
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων κ.λπ., που κατά αρμοδιότθτα
ανικουν ςτο Τμιμα
ΡΥ3.1.0.0-A4 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν που
αφοροφν τα υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου τθσ ζδρασ
ΡΥ3.1.0.0-A5 Κατάρτιςθ προςχεδίων προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΡΥ3.1.0.0-A6 Οριοκζτθςθ υδατορεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ3.1.0.0-A7 Κακαριςμόσ και αςτυνόμευςθ ρεμάτων και απαλλοτριωμζνων χϊρων παρά τα
ρζματα αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ3.1.0.0-A8 Σφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ τεχνικϊν ζργων μελετϊν και ςυναφϊν
υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ3.1.0.0-A9 Ζλεγχοσ αλλθλοεπικάλυψθσ περιοχϊν λατομείων
ΡΥ3.1.0.0-A10 Ραροχι ςτοιχείων και ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχνικϊν ζργων που
διενεργοφνται από τρίτουσ.
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Αρμοδιότθτεσ τμθμάτων ΡΕ και ζδρασ
Τομζασ Διαχείριςθσ Φραγμάτων
ΡΥ3.1.0.0-11 Τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετοιμαςίασ/ καταςκευισ/
1θσ πλιρωςθσ/ λειτουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ
ΡΥ3.1.0.0-12 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για ενθμζρωςθ του μθτρϊου
ΡΥ3.1.0.0-13 Διενζργεια προβλεπόμενων ελζγχων/επικεωριςεων
ΡΥ3.1.0.0-14 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν κατά τθ διενζργεια ελζγχων από τθν ΔΑΦ
ΡΥ3.1.0.0-15 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για τθν υλοποίθςθ των προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων.
Τομζασ Διαχείριςθσ λοιπϊν Υποδομϊν
ΡΥ3.1.0.0-16 Τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετοιμαςίασ/ καταςκευισ/
λειτουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ
ΡΥ3.1.0.0-17 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για ενθμζρωςθ του μθτρϊου
ΡΥ3.1.0.0-18 Διενζργεια προβλεπόμενων ελζγχων/επικεωριςεων
ΡΥ3.1.0.0-19 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν κατά τθ διενζργεια ελζγχων από υπθρεςία του αρμόδιου Υπουργείου
ΡΥ3.1.0.0-20 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για τθν υλοποίθςθ των προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων.
γ. Στο Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων (ΚΩΔ. ΡΥ3.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Μελζτθ και εκτζλεςθ των ζργων οδοποιίασ και των λιμενικϊν ζργων
που εκτελοφνται ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ3.2.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και μελζτθ ζργων του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου
ΡΥ3.2.0.0-A2 Καταςκευι ζργων του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου
ΡΥ3.2.0.0-A3 Συντιρθςθ και ανακαίνιςθ-βελτίωςθ ζργων του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου
ΡΥ3.2.0.0-A4 Μελζτθ και εκτζλεςθ λιμενικϊν ζργων
ΡΥ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ εφαρμογισ των προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν που
αφοροφν τα υλικά και τουσ τρόπουσ καταςκευισ των δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ Ελζγχου τθσ ζδρασ
ΡΥ3.2.0.0-A6 Κατάρτιςθ προςχεδίων προγραμμάτων εκτζλεςθσ ζργων αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ
ΡΥ3.2.0.0-A7 Εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν, κακϊσ και ζλεγχοσ των μελετϊν αυτϊν
ΡΥ3.2.0.0-A8 Εφαρμογι των μελετϊν, ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι
ςυγκοινωνιακϊν ζργων, κακϊσ και κατάρτιςθ ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν
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μελετϊν

ΡΥ3.2.0.0-A9 Θεϊρθςθ και ζγκριςθ των μελετϊν ιδιωτικϊν λιμενικϊν ζργων
ΡΥ3.2.0.0-A10 Ραροχι γνϊμθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου για τθ χωροκζτθςθ
Βιομθχανικϊν και Επιχειρθματικϊν Ρεριοχϊν (ΒΕΡΕ)
ΡΥ3.2.0.0-A11 Ευκφνθ τιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ κιρυξθσ
αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ για εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
ΡΥ3.2.0.0-A12 Σφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ τεχνικϊν ζργων, μελετϊν και ςυναφϊν
υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ3.2.0.0-A13 Ραροχι ςτοιχείων και ςυμμετοχι ςε ελζγχουσ τεχνικϊν ζργων που
διενεργοφνται από τρίτουσ.
Τομζασ Διαχείριςθσ Γεφυρϊν
ΡΥ3.2.0.0-A14 Τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ωρίμανςθσ/
καταςκευισ/ λειτουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ

μελζτθσ/

προετοιμαςίασ/

ΡΥ3.2.0.0-A15 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για ενθμζρωςθ του μθτρϊου
ΡΥ3.2.0.0-A16 Διενζργεια προβλεπόμενων ελζγχων/επικεωριςεων
ΡΥ3.2.0.0-A17 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν κατά τθ διενζργεια ελζγχων από τθν αρμόδια Διοικθτικι Αρχι
ΡΥ3.2.0.0-A18 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για τθν υλοποίθςθ των προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων.
Τομζασ Διαχείριςθσ λοιπϊν Υποδομϊν
ΡΥ3.2.0.0-19 Τιρθςθ φυςικοφ φακζλου ωρίμανςθσ/ μελζτθσ/ προετοιμαςίασ/ καταςκευισ/
λειτουργίασ / εποπτείασ/ ςυμμόρφωςθσ
ΡΥ3.2.0.0-20 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για ενθμζρωςθ του μθτρϊου
ΡΥ3.2.0.0-21 Διενζργεια προβλεπόμενων ελζγχων/επικεωριςεων
ΡΥ3.2.0.0-22 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν κατά τθ διενζργεια ελζγχων από υπθρεςία του αρμόδιου Υπουργείου
ΡΥ3.2.0.0-23 Συνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων, Γεφυρϊν και λοιπϊν
Υποδομϊν για τθν υλοποίθςθ των προλθπτικϊν/διορκωτικϊν μζτρων.
δ. Στο Σμιμα Λειτουργίασ Επαρχιακοφ Δικτφου και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ (ΚΩΔ.
ΡΥ3.3) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ
λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Μελζτθ και εκτζλεςθ ενεργειϊν και δράςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και
διαχείριςθ και ςυντιρθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κατ’ αρμοδιότθτα
ανικουν ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα.
Αρμοδιότθτεσ
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ΡΥ3.3.0.0-A1 Συντιρθςθ οριηόντιασ και κάκετθσ ςιμανςθσ Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου
αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ με ίδια μζςα
ΡΥ3.3.0.0-A2 Άςκθςθ αρμοδιοτιτων επί κεμάτων οδικισ κυκλοφορίασ, όπωσ οι μετριςεισ,
θ ςιμανςθ του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και θ ςθματοδότθςθ και ο φωτιςμόσ
αυτοφ
ΡΥ3.3.0.0-A3 Τεχνικι αςτυνόμευςθ του Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου, κακϊσ και άμεςεσ
παρεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν μικρισ ζκταςθσ
ΡΥ3.3.0.0-A4 Διαχείριςθ και ςυντιρθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κατ'
αρμοδιότθτα ανικουν ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
ΡΥ3.3.0.0-A5 Συντιρθςθ, αποκατάςταςθ ηθμιϊν και φφλαξθ του πάςθσ φφςεωσ μθχανικοφ
και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ
ΡΥ3.3.0.0-A6 Ραραλαβι, αποκικευςθ και διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ εφοδίων και
υλικϊν ςυντιρθςθσ - ςιμανςθσ
ΡΥ3.3.0.0-A7 Μζριμνα προετοιμαςίασ για τθν απόκτθςθ ετοιμότθτασ αντιμετϊπιςθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ (μεταφορά μθχανθμάτων και οχθμάτων ςτισ διάφορεσ κζςεισ, μεταφορά
αλατιοφ και διαςπορά ςτισ διάφορεσ κζςεισ, κακαριςμόσ καναλιϊν και χειμάρρων, κ.ά.)
ΡΥ3.3.0.0-A8 Υλοποίθςθ ζργων και ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ και αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν (χιονοπτϊςεισ, παγετοί, πλθμμφρεσ,
καταπτϊςεισ, ςειςμοί, κ.ά.), ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΡΥ3.3.0.0-A9 Διαδικαςία ανάκεςθσ, επίβλεψθσ, ελζγχου και παραλαβισ
αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ

ζργων

ΡΥ3.3.0.0-A10 Διαδικαςία ανάκεςθσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, προμικειασ ανταλλακτικϊν,
αναλϊςιμων υλικϊν κ.ά. ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι προμθκευτζσ
ΡΥ3.3.0.0-A11Διαχείριςθ αναλϊςιμων υλικϊν και ανταλλακτικϊν μθχανθμάτων, υλικϊν
ςυντιρθςθσ και ςιμανςθσ οδικοφ δικτφου, υλικϊν αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ
ΡΥ3.3.0.0-A12 Διεκπεραίωςθ ςυναφϊν εργαςιϊν μθχανθμάτων (τζλθ κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ,
Αςφαλίςεισ)
ΡΥ3.3.0.0-A13 Σφνταξθ λογαριαςμϊν εκκακάριςθσ τελϊν χριςθσ μθχανθμάτων
ΡΥ3.3.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου βιβλίων μθχανθμάτων.

Άξζξν 31
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Διέγρνπ Γόκεζεο-Πεξηθεξεηαθό Παξαηεξεηήξην
1. Θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακό Παρατθρθτιριο (ΚΩΔ ΡΥ4), θ οποία
λειτουργεί ωσ Ρεριφερειακό Ραρατθρθτιριο Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ, ζχει τον εξισ
επιχειρθςιακό ςκοπό:
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Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Ρροςταςία 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.
2. Θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΠΤ4.0.1

Γραφείο Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ

ΠΤ4.1

Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια ΡΕ

3. Θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ αςκοφνται ςε επίπεδο ζδρασ με τθν
υποςτιριξθ του Γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ και ςε επίπεδο Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων από τα
υπαγόμενα ςε αυτιν Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια, ωσ εξισ:
α. Στθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
Αρμοδιότθτεσ
ΡΥ4.0.0.0-A1 Διενζργεια δειγματολθπτικϊν και αυτεπάγγελτων ελζγχων των ποριςμάτων
των ελεγκτϊν δόμθςθσ, ωσ προσ τισ υπαγωγζσ αυκαίρετων καταςκευϊν και αλλαγϊν
χριςθσ ςτισ διατάξεισ για τθν αναςτολι επιβολισ κυρϊςεων
ΡΥ4.0.0.0-A2 Συντονιςμόσ των ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ
νομοκεςίασ που αφορά τθ χριςθ, τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των
κοινόχρθςτων χϊρων και εν γζνει των καταςκευϊν
ΡΥ4.0.0.0-A3 Ραροχι οδθγιϊν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.1 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθν κατεδάφιςθ των τελεςίδικα κρικζντων
αυκαιρζτων
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.2 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθν τιρθςθ και διαχείριςθ του μθτρϊου
πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων και επικίνδυνων καταςκευϊν
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.3 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθν τιρθςθ του μθτρϊου, ςτο οποίο
εγγράφονται οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτελζςουν
πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.4 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθ λιψθ μζτρων για τθν ορκι διάκεςθ των
οικοδομικϊν αποβλιτων και τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από περιβαλλοντικι
ηθμιά, ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.ΑΝ.)
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.5 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τα μζτρα πρόλθψθσ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ και
τθν αξιοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν δεδομζνων με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για
τθ βζλτιςτθ προςταςία του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ
--ΡΥ4.0.0.0-Δ3.6 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθν ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο του χάρτθ
καταγραφισ αυκαιρζτων τθσ χωρικισ του αρμοδιότθτασ
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ΡΥ4.0.0.0-A4 Διενζργεια θλεκτρονικισ κλιρωςθσ για τον οριςμό ελεγκτϊν δόμθςθσ, ςτουσ
οποίουσ ανατίκεται ο ζλεγχοσ αυκαίρετων καταςκευϊν και χριςεων
ΡΥ4.0.0.0-A5 Ραροχι οδθγιϊν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ωσ προσ τθν υλοποίθςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ
--ΡΥ4.0.0.0-Δ5.1 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ «Θλεκτρονικισ
Ρολεοδομικισ Ταυτότθτασ Διμων»
--ΡΥ4.0.0.0-Δ5.2 Ραροχι οδθγιϊν ωσ προσ τον ζλεγχο και τθν επίςπευςθ τθσ εξζλιξθσ του
χωρικοφ ςχεδιαςμοφ προσ τουσ Διμουσ
ΡΥ4.0.0.0-A6 Ραροχι οδθγιϊν προσ τα Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Τοπικά Ραρατθρθτιρια
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ωσ προσ τισ επικίνδυνεσ καταςκευζσ ωσ προσ τον ζλεγχο για
τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τισ επικίνδυνεσ καταςκευζσ
ΡΥ4.0.0.0-A7 Μζριμνα για τθ λειτουργία των τριμελϊν επιτροπϊν επικίνδυνων
ετοιμόρροπων καταςκευϊν του άρκρου 428 του π.δ. 14/27.7.1999, τθσ τριμελοφσ
επιτροπισ εξζταςθσ ενςτάςεων κατά ανακεωρθτικϊν εκκζςεων επικίνδυνων οικοδομϊν
του άρκρου 426 του ίδιου διατάγματοσ
ΡΥ4.0.0.0-A8 Συγκρότθςθ του Συμβουλίου Ραρακολοφκθςθσ του Δομθμζνου
Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, το οποίο είναι αρμόδιο για τθ μελζτθ
και αξιοποίθςθ δεδομζνων και ςτοιχείων που αφοροφν το Δομθμζνο Ρεριβάλλον και τθν
υποβολι προτάςεων προσ το οικείο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο
ΡΥ4.0.0.0-A9 Συγκρότθςθ τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ρροςβαςιμότθτασ, θ οποία είναι
αρμόδια να γνωμοδοτεί φςτερα από αίτθμα πολίτθ επί ειδικϊν κεμάτων προςβαςιμότθτασ
των εμποδιηομζνων ατόμων και επί κεμάτων ςχετικϊν με τθν εφαρμογι των διατάξεων για
τθν προςβαςιμότθτα του Νζου Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του Κτιριοδομικοφ
Κανονιςμοφ
ΡΥ4.0.0.0-A10 Σφνταξθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ,
ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι προτάςεισ του οικείου Συμβουλίου Ραρακολοφκθςθσ,
και υποβολι τθσ ςτθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και Εφαρμογισ
Σχεδιαςμοφ - Ραρατθρθτιριο του αρμόδιου Υπουργείου
ΡΥ4.0.0.0-A11 Μζριμνα για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και παροχι κτιριακϊν υποδομϊν
ςτα Ρεριφερειακά Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (ΡΕ.Σ.Α.), ςτα Ρεριφερειακά Συμβοφλια
Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΡΕ.ΣΥ.ΡΟ.Θ.Α.) και ςτθν Ρεριφερειακι
Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ
ΡΥ4.0.0.0-A12 Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των θλεκτρονικϊν μθτρϊων
--ΡΥ4.0.0.0-Δ12.1 Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ταυτότθτασ
Κτιρίου
--ΡΥ4.0.0.0-Δ12.2 Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του Μθτρϊου τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
αυκαιρζτων
ΡΥ4.0.0.0-A13 Ζκδοςθ αποφάςεων επί των γνωμοδοτιςεων τθσ τριμελοφσ επιτροπισ
εξζταςθσ ενςτάςεων κατά ανακεωρθτικϊν εκκζςεων επικίνδυνων οικοδομϊν του άρκρου
426 του π.δ. 14/27.7.1999.
β. Στα Σμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ - Σοπικά Παρατθρθτιρια των Περιφερειακϊν Ενοτιτων
(ΚΩΔ. ΡΥ4.1), τα οποία λειτουργοφν ωσ Τοπικά Ραρατθρθτιρια Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ,
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ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εξάλειψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ και
αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ, διαςφάλιςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων και καταςκευϊν, με τθ διενζργεια ελζγχων, τθ
λιψθ των απαραίτθτων μζτρων και δράςεων, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ και λειτουργία
Επιτροπϊν που ςχετίηονται με το δομθμζνο περιβάλλον, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ
ΡΥ4.1.0.0-A1 Εντοπιςμόσ, ζλεγχοσ και καταγραφι αυκαιρζτων
ΡΥ4.1.0.0-A2 Ενθμζρωςθ του μθτρϊου τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αυκαιρζτων με το
ςφνολο των δεδομζνων ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ καταγραφισ, καταγγελίασ, εντοπιςμοφ,
ελζγχου (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκκζςεων των ελεγκτϊν δόμθςθσ) ενδικοφανοφσ
προςφυγισ, επιβολισ κυρϊςεων και κατεδάφιςθσ των αυκαιρζτων καταςκευϊν και
αλλαγϊν χριςθσ
ΡΥ4.1.0.0-A3 Επιβολι κυρϊςεων αυκαίρετων καταςκευϊν
ΡΥ4.1.0.0-A4 Ενθμζρωςθ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ταυτότθτασ Κτιρίου ςε ηθτιματα
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΡΥ4.1.0.0-A5 Αξιοποίθςθ κάκε τεχνογνωςίασ ςχετικά με γεωχωρικά δεδομζνα, όπωσ
αεροφωτογραφίεσ, ςφνδεςθ με υπόβακρα από τθν «Εκνικό Κτθματολόγιο και
Κτθματογράφθςθ Χαρτϊν Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) ςυςχζτιςθ με δαςικοφσ χάρτεσ, διαγράμματα
εγκεκριμζνων οριογραμμϊν κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ δορυφορικζσ λιψεισ για
τον εντοπιςμό των αυκαιρζτων
ΡΥ4.1.0.0-A6 Καταγραφι ανά διμο κάκε εντοπιςμζνθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ
ΡΥ4.1.0.0-A7 Διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων δφο (2) φορζσ ετθςίωσ και ςε ποςοςτό
10%, επί των ποριςμάτων των ελεγκτϊν δόμθςθσ
ΡΥ4.1.0.0-A8 Ζλεγχοσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων των ελεγκτϊν δόμθςθσ, μζςω
δειγματολθπτικϊν ελζγχων, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από καταγγελία, και ζλεγχοσ του
περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ αυτοψίασ
ΡΥ4.1.0.0-A9 Ειςιγθςθ προσ τθν Επιτροπι Εξζταςθσ Ρροςφυγϊν Αυκαιρζτων του άρκρου
17, ςε περίπτωςθ προςφυγισ κατά του πορίςματοσ του ελεγκτι δόμθςθσ, για καταςκευζσ
για τισ οποίεσ παρανόμωσ ζχουν υποβλθκεί δθλϊςεισ υπαγωγισ ςτο ν. 4014/2011 ι ςτο ν.
4178/2013
Τομζασ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ των καταςκευϊν
ΡΥ4.1.0.0-A10 Διάςωςθ και αποκατάςταςθ των διατθρθτζων κτιρίων
ΡΥ4.1.0.0-A11 Συντονιςμόσ των ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν για τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ
των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Τομζασ επικίνδυνων καταςκευϊν
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ΡΥ4.1.0.0-A12 Διενζργεια αυτοψίασ και τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ ςχετικά με τον υφιςτάμενο
κίνδυνο καταςκευϊν
ΡΥ4.1.0.0-A13 Εξζταςθ ενςτάςεων κατά εκκζςεων επικίνδυνων καταςκευϊν και τιρθςθ τθσ
διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ των εκκζςεων
ΡΥ4.1.0.0-A14 Ζκδοςθ απόφαςθσ περί επιβολισ μζτρων αναγκαςτικισ εκκζνωςθσ,
αχρθςτίασ ι και κατεδάφιςθσ επικίνδυνων καταςκευϊν, εφόςον δεν πραγματοποιοφνται
εμπρόκεςμα τα υποδεικνυόμενα από τθν ζκκεςθ μζτρα
ΡΥ4.1.0.0-A15 Διαβίβαςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ επικίνδυνθσ καταςκευισ ςτον αρμόδιο
Ειςαγγελζα, προκειμζνου να αςκθκεί ποινικι δίωξθ ςτον ιδιοκτιτθ τθσ καταςκευισ εφόςον
ο τελευταίοσ δεν ςυμμορφϊνεται με το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ αυτισ
ΡΥ4.1.0.0-A16 Διαβίβαςθ αμελλθτί προσ τθν τριμελι επιτροπι του π.δ. 13/22.4.1929 (Αϋ
153) του αιτιματοσ για διενζργεια αυτοψίασ ςτθ φερόμενθ ωσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθ
καταςκευι
ΡΥ4.1.0.0-A17 Διαβίβαςθ τθσ ζκκεςθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθσ καταςκευισ ςτο
Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (Σ.Α.) εφόςον θ καταςκευι είναι προχφιςτάμενθ του ζτουσ 1955
ΡΥ4.1.0.0-A18 Μζριμνα για τθν άμεςθ κατεδάφιςθ τθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθσ
καταςκευισ, με λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ.
Λοιπά ηθτιματα
ΡΥ4.1.0.0-A19 Ραρακολοφκθςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Ρολεοδομικισ Ταυτότθτασ» των οικείων
διμων και επίςπευςθ τθσ εξζλιξθσ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ
ΡΥ4.1.0.0-A20 Μζριμνα για τθν άμεςθ κατεδάφιςθ τθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθσ
καταςκευισ, με λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ.
ΡΥ4.1.0.0-A21 Ραρακολοφκθςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Ρολεοδομικισ Ταυτότθτασ» των οικείων
διμων και επίςπευςθ τθσ εξζλιξθσ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ
ΡΥ4.1.0.0-A22 Ζλεγχοσ των καταςκευϊν και των κοινόχρθςτων χϊρων ωσ προσ τθν τιρθςθ
τθσ νομοκεςίασ για κζματα προςβαςιμότθτασ και ελεφκερθσ κυκλοφορίασ πεηϊν, ΑμεΑ και
εμποδιηόμενων ατόμων
ΡΥ4.1.0.0-A23 Μζριμνα για τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ Ρροςφυγϊν Αυκαιρζτων
ΡΥ4.1.0.0-A24 Μζριμνα για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και τθν παροχι κτιριακϊν
υποδομϊν για τθ λειτουργία του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ (Σ.Α.) και του οικείου
Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΣΥ.ΡΟ.Θ.Α.)
ΡΥ4.1.0.0-A25 Σφνταξθ, ανά τρίμθνο, ζκκεςθσ για τθν πορεία προόδου των κεμάτων
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ, τθν οποία υποβάλλουν ςτο Ρεριφερειακό Ραρατθρθτιριο και
τθ γνωςτοποιοφν ςτο Συμβοφλιο Ραρακολοφκθςθσ Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ τθσ
Ρεριφζρειασ.
Άξζξν 32
Γεληθή Γηεύζπλζε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Μεηαθνξώλ
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν (ΚΩΔ. ΕΜ) ζχει τον εξισ
ςτρατθγικό ςκοπό:
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τρατθγικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ εφαρμογισ πολιτικϊν και δράςεων που ςυμβάλλουν
ςτθν υποςτιριξθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, των επαγγελματιϊν και πολιτϊν τθσ
περιφζρειασ ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανίασ και του εμπορίου, ορκισ διαχείριςθσ
και αξιοποίθςθσ του ορυκτοφ πλοφτου και των ιπιων μορφϊν ενζργειασ, ανάπτυξθσ του
τουριςμοφ, με αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ, κακϊσ και ςτον τομζα μεταφορϊν
και επικοινωνιϊν.
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνεργάηεται με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςτο
ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων ςτο
πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου τθσ.
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΕΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν

ΕΜ1

Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΕΜ2

Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ ΡΕ, με τοπικι αρμοδιότθτα
ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

ΕΜ3

Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν
αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα
Άξζξν 33
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο κνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ

1. Θ Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ (ΚΩΔ.ΕΜ1) ζχει τον εξισ
επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ λειτουργίασ ενόσ βιϊςιμου, ανταγωνιςτικοφ και
αςφαλοφσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν περιφζρεια, μζςα από τθ ςυντονιςμζνθ
διενζργεια όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων και ελζγχων που αφοροφν τθ
βιομθχανικι πολιτικι, τθν ενζργεια και τουσ φυςικοφσ πόρουσ, το εμπόριο, τθ διαςφνδεςθ
των τομζων τουριςμοφ-πολιτιςμοφ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ.
Θ Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ ζδρασ είναι αρμόδια για τθν
υποςτιριξθ και το ςυντονιςμό των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων,
κακϊσ και για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν
κεμάτων που αφοροφν τθ βιομθχανικι πολιτικι, τθν ενζργεια και τουσ φυςικοφσ πόρουσ,
το εμπόριο, τθ διαςφνδεςθ των τομζων τουριςμοφ-πολιτιςμοφ, με ςκοπό τθν οριηόντια και
ομοιογενι εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν ορκι
υλοποίθςθ των κατευκφνςεων των αρμόδιων Υπουργείων.
2. Θ Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ
μονάδεσ:
ΕΜ1.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Επαγγελματικϊν Αδειϊν

ΕΜ1.2

Τμιμα Εμπορίου

ΕΜ1.3

Τμιμα Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ
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3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ κατανζμονται
ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Επαγγελματικϊν Αδειϊν (ΚΩΔ. ΕΜ1.1) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ και ςυντονιςμόσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ
και ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων που αφοροφν
τθ βιομθχανικι πολιτικι, τθν ενζργεια, τουσ φυςικοφσ πόρουσ και τα τεχνικά επαγγζλματα,
με ςκοπό τθν οριηόντια εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν
ορκι υλοποίθςθ των κατευκφνςεων των αρμόδιων Υπουργείων.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ1.1.0.0-A1 Συντονιςμόσ των Τμθμάτων Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Ρόρων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, με ςκοπό τθν ομοιογενι εφαρμογι των διαδικαςιϊν
ΕΜ1.1.0.0-A2 Υποβολι προτάςεων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετικά με τθ
βελτίωςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων
ΕΜ1.1.0.0-A3 Υποβολι ερωτθμάτων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετικά με
κζματα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ, Φυςικϊν Ρόρων, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Τμιματα
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΕΜ1.1.0.0-A4 Συλλογι, κωδικοποίθςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων που αφοροφν τθ
Βιομθχανία, τθν Ενζργεια, τουσ Φυςικοφσ Ρόρουσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα
Τμιματα των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, και λειτουργία βάςεων δεδομζνων ςε επίπεδο
Ρεριφζρειασ
ΕΜ1.1.0.0-A5 Συγκζντρωςθ δεδομζνων ςχετικϊν με τθν επενδυτικι δραςτθριότθτα και τισ
διαμορφοφμενεσ τάςεισ ςτισ μεταποιθτικζσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ και
ενθμζρωςθ των αρμόδιων Ραρατθρθτθρίων τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
ΕΜ1.1.0.0-A6 Ενθμζρωςθ των επενδυτϊν για κζματα που αφοροφν τθν αδειοδότθςθ και
λειτουργία των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων και των επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν,
κακϊσ και τα δικαιολογθτικά και τισ διαδικαςίεσ, προκειμζνου να χορθγθκοφν οι
απαιτοφμενεσ άδειεσ και οι επί μζρουσ εγκρίςεισ
ΕΜ1.1.0.0-A7 Συντονιςμόσ των Τμθμάτων Επαγγελματικϊν Αδειϊν των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων, με ςκοπό τθν ομοιογενι εφαρμογι των διαδικαςιϊν
ΕΜ1.1.0.0-A8 Υποβολι προτάςεων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετικά με
βελτιϊςεισ ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τα τεχνικά επαγγζλματα
ΕΜ1.1.0.0-A9 Υποβολι ερωτθμάτων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, ςχετικά με
κζματα Επαγγελματικϊν Αδειϊν, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Τμιματα των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΕΜ1.1.0.0-A10 Συλλογι, κωδικοποίθςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων που αφοροφν τισ
Επαγγελματικζσ Άδειεσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Τμιματα των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων, και λειτουργία βάςεων δεδομζνων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.
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β. Στο Σμιμα Εμπορίου (ΚΩΔ.ΕΜ1.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ και ςυντονιςμόσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ
και ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων που αφοροφν
το εμπόριο, περιλαμβανομζνου του υπαίκριου εμπορίου, και τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιφζρεια, με ςκοπό τθν οριηόντια εφαρμογι τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν ορκι υλοποίθςθ των κατευκφνςεων των
αρμόδιων Υπουργείων.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ1.2.0.0-A1 Συντονιςμόσ των Τμθμάτων Εμπορίου των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, με
ςκοπό τθν ομοιογενι εφαρμογι των διαδικαςιϊν
ΕΜ1.2.0.0-A2 Συνειςφορά ςτθ διαμόρφωςθ και εξζλιξθ του νομοκετικοφ πλαιςίου με
προτάςεισ και απαντιςεισ ςε ερωτιματα των υπθρεςιϊν του Υπουργείου
ΕΜ1.2.0.0-A3Ρρογραμματιςμόσ των πάςθσ φφςεωσ τακτικϊν και ζκτακτων ελζγχων που
διενεργοφνται από τα Τμιματα Εμπορίου των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και προβλζπονται
από τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ1.2.0.0-A4 Συγκρότθςθ και ςυντονιςμόσ των Κλιμακίων Ελζγχου Λαϊκϊν Αγορϊν και
Υπαίκριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ
ΕΜ1.2.0.0-A5 Υλοποίθςθ διαδικαςιϊν για κζματα που αφοροφν ςτο υπαίκριο εμπόριο και
χριηουν χειριςμό ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.
γ. Το Σμιμα Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ (ΚΩΔ. ΕΜ1.3) ζχει τον εξισ λειτουργικό ςκοπό:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ τουριςτικισ πολιτικισ τθσ
Ρεριφζρειασ, με αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ.
Θ Ρεριφζρεια αποτελεί το κεςμικό διαχειριςτι του τουριςτικοφ προοριςμοφ “Δυτικι
Μακεδονία” και αςκεί το ρόλο αυτό μζςω του Τμιματοσ Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ τθσ
ζδρασ, ςτο οποίο ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Τουριςμοφ
ΕΜ1.3.0.0-A1 Κατάρτιςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου
Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ωσ κεςμικόσ διαχειριςτισ του τουριςτικοφ
προοριςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
ΕΜ1.3.0.0-A2 Κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων για τον τουριςτικό
ςχεδιαςμό, κακϊσ και για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και προβολι τθσ περιφζρειασ, ςε
ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.) και τουσ Διμουσ τθσ
περιφζρειασ
ΕΜ1.3.0.0-A3 Κατάρτιςθ κοινϊν διαπεριφερειακϊν δράςεων τουριςτικισ προβολισ και
υποβολι τουσ προσ ζγκριςθ ςτον Ε.Ο.Τ.
ΕΜ1.3.0.0-A4 Επιμζλεια παραγωγισ, αναπαραγωγισ, διακίνθςθσ και διάκεςθσ ζντυπου και
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ τουριςτικισ προβολισ και υποβολι τουσ προσ ζγκριςθ ςτον
Ε.Ο.Τ.
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ΕΜ1.3.0.0-A5 Συλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων για τθ μελζτθ των διεκνϊν / εκνικϊν
τάςεων τθσ τουριςτικισ αγοράσ και ςυςτθματικι τιρθςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ κακϊσ και ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των
ςτοιχείων τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθ ςυνεργαςία των
αντίςτοιχων Τμθμάτων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΕΜ1.3.0.0-A6 Μζριμνα για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ και τθσ γαςτρονομίασ
ςε περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ που διακζτουν τουσ αναγκαίουσ τουριςτικοφσ πόρουσ
(φυςικοφσ, ιςτορικοφσ, πολιτιςτικοφσ, ακλθτικοφσ κ.ά.), ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, τισ υπθρεςίεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και λοιποφσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ
ΕΜ1.3.0.0-A7 Εκπροςϊπθςθ τθσ Ρεριφζρειασ και ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ και
ςυνζδρια τουριςτικοφ ι αναπτυξιακοφ περιεχομζνου ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, ςε
ςυνεργαςία και με τρίτουσ φορείσ
ΕΜ1.3.0.0-A8 Αξιοποίθςθ με κάκε πρόςφορο τρόπο όλων των μζςων θλεκτρονικισ
προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαφάνειασ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΕΜ1.3.0.0-A9 Εκπόνθςθ ι ανάκεςθ ερευνϊν / μελετϊν για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και
προβολι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ανάλθψθ δράςεων για τθ διαμόρφωςθ
τουριςτικισ ςυνείδθςθσ ςτον πλθκυςμό τθσ περιοχισ
ΕΜ1.3.0.0-Α10 Συγκρότθςθ Συμβουλίου Τουριςμοφ (ςυνεργαςία με ΟΤΑ αϋ βακμοφ)
ΕΜ1.3.0.0-A11 Ραροχι γνωμοδότθςθσ για χαρακτθριςμό και οριοκζτθςθ Ρεριοχϊν
Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Ο.Τ.Α.), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ1.3.0.0-A12 Μζριμνα για τθν κατάρτιςθ, ςτο πλαίςιο των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων,
ςχεδίου ανάπτυξθσ υποδομϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ
ςτον τουριςμό, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια Ραρατθρθτιρια τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ
ΕΜ1.3.0.0-A13 Ανάπτυξθ ςχζςεων τθσ Ρεριφζρειασ με τισ δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ
οργανϊςεισ αποδιμων, που εκπροςωποφν πανελλαδικά ι διεκνϊσ όλουσ τουσ απόδθμουσ
για τθν προϊκθςθ του τουριςτικοφ προοριςμοφ
Τομζασ Ρολιτιςμοφ
ΕΜ1.3.0.0-A14 Συντονιςμόσ των δράςεων των πολιτιςτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ για
τθν προαγωγι και ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ, με τθν παροχι πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν, τθν
υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων που αφοροφν περιςςότερεσ από
μια Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, τθ διατιρθςθ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
ΕΜ1.3.0.0-A15 Υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, ςε
ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και φορείσ ςε περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο
ΕΜ1.3.0.0-A16 Σφςταςθ Επιτροπισ κρίςθσ εικαςτικϊν ζργων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ1.3.0.0-A17 Θζςπιςθ βραβείων χορθγιϊν και άλλων μζςων, από ςυλλόγουσ και φορείσ
που επιδιϊκουν αντίςτοιχουσ ςκοποφσ, για τθν ανάπτυξθ των γραμμάτων και των τεχνϊν.
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Άξζξν 34
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
1. Οι Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Σουριςμοφ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων
(ΚΩΔ. ΕΜ2) ζχουν τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςτιριξθ,
τθ ςφςταςθ και λειτουργία των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν επιχειριςεων, τθν εφρυκμθ
λειτουργία του εμπορίου και τθν εφαρμογι των διατάξεων ρφκμιςθσ και επιβολισ των
κανόνων ανταγωνιςμοφ και λειτουργίασ των εταιρειϊν ςτο χϊρο ευκφνθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των τομζων φυςικϊν πόρων ενζργειασ, τουριςμοφ - πολιτιςμοφ και απαςχόλθςθσ - υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν
περιοχι ευκφνθσ τθσ.
Οι Διευκφνςεισ αυτζσ οφείλουν να απευκφνονται ςτθν αντίςτοιχθ οργανικι μονάδα τθσ
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ, για τθν κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, με ςκοπό
τθν οριηόντια και ομοιογενι εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ
και τθν ορκι υλοποίθςθ των κατευκφνςεων των αρμόδιων Υπουργείων.
2. Οι Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ςυγκροτοφνται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΕΜ2.0.0

Γραφείο Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ

ΕΜ2.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Ρόρων

ΕΜ2.2

Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν

ΕΜ2.3

Τμιμα Εμπορίου ΡΕ

ΕΜ2.4

Τμιμα Τουριςμοφ-Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Απαςχόλθςθσ

3. Τα Τμιματα των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςυνεργάηονται με τα αντίςτοιχα Τμιματα τθσ
ζδρασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ και τθν εφαρμογι του
υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Βιομθχανίασ, Εμπορίου
και Τουριςμοφ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων είναι κυρίωσ εκτελεςτικοφ χαρακτιρα και
κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Τουριςμοφ (ΚΩΔ. ΕΜ2.0.0)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ2.0.0.0-A1 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΕΜ2.0.0.0-A2 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, διάκεςθ εντφπων)
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ΕΜ2.0.0.0-A3 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων τθσ
Διεφκυνςθσ
ΕΜ2.0.0.0-A4 Γραμματειακι ςτιριξθ των ςχετικϊν με τθ Διεφκυνςθ Επιτροπϊν και Ομάδων
ΕΜ2.0.0.0-A5 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΕΜ2.0.0.0-A6 Διαχείριςθ δεδομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ (μεταβολζσ,
παρουςία, άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ των αρμόδιων
Τμθμάτων των Διευκφνςεων Διοικθτικϊν / Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΕΜ2.0.0.0-A7 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για
προγραμματιςμό, προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα
Ρρομθκειϊν
ΕΜ2.0.0.0-A8 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ και
μζριμνα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο
Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΕΜ2.0.0.0-A9 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΕΜ2.0.0.0-A10 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν τθσ Διεφκυνςθσ.
β. Στο Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων (ΚΩΔ. ΕΜ2.1) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ
και λειτουργία των βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν επιχειριςεων, τθν αξιοποίθςθ των
φυςικϊν πόρων και των ιπιων μορφϊν ενζργειασ, ςτο χϊρο ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ2.1.0.0-A1 Αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ των πάςθσ φφςεωσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν
εγκαταςτάςεων και αποκθκϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ2.1.0.0-A2 Ζλεγχοσ ςφννομθσ λειτουργίασ μεταποιθτικϊν εγκαταςτάςεων, μετά από
καταγγελία, και επιβολι κυρϊςεων
ΕΜ2.1.0.0-A3 Υπαγωγι και ζλεγχοσ των Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων των
δραςτθριοτιτων που αδειοδοτοφνται από τθ Διεφκυνςθ
ΕΜ2.1.0.0-A4 Ειςιγθςθ επί Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτα αρμόδια
περιφερειακά όργανα κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων
ΕΜ2.1.0.0-A5 Καταχϊρθςθ των μελετϊν αςφαλείασ (SEVESO) και δθμοςιοποίθςι τουσ,
ζλεγχοσ και επιβολι κυρϊςεων ςε επιχειριςεισ που θ δραςτθριότθτά τουσ περικλείει
κινδφνουσ από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ2.1.0.0-A6 Γνωμοδότθςθ για παρεκκλίςεισ των όρων δόμθςθσ για τθν επζκταςθ
βιομθχανικϊν - βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ2.1.0.0-A7 Χοριγθςθ άδειασ για πωλθτζσ πετρελαιοειδϊν προϊόντων για κζρμανςθ,
άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου, άδειασ εμφιάλωςθσ υγραερίων κ.λπ.,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
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ΕΜ2.1.0.0-A8 Χοριγθςθ αδειϊν ι απαλλακτικϊν
θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν και τθ γεωκερμία

για

εγκατάςταςθ

εφεδρικϊν

ΕΜ2.1.0.0-A9 Χοριγθςθ ειδικϊν αδειϊν εργοςταςίων καταςκευισ και επιςκευισ
ατμολεβιτων
ΕΜ2.1.0.0-A10 Τεχνικόσ ζλεγχοσ δοκιμαςίασ ατμολεβιτων και δοχείων υπό πίεςθ κακϊσ και
επικεϊρθςθ μετά τθν εγκατάςταςθ αυτϊν για τθ χοριγθςθ των προβλεπόμενων
πιςτοποιθτικϊν, κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ και
Οδθγιϊν
ΕΜ2.1.0.0-A11 Ζγκριςθ παραγωγισ εκρθκτικϊν υλϊν
ΕΜ2.1.0.0-A12 Χοριγθςθ άδειασ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ
φπαρξθσ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του ν.δ.
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ΕΜ2.1.0.0-A13 Κακοριςμόσ και αποχαρακτθριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν
ΕΜ2.1.0.0-A14 Αδειοδότθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων εντόσ λατομικϊν
χϊρων ςε δθμόςιεσ ι δθμοτικζσ εκτάςεισ
ΕΜ2.1.0.0-A15 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ και διάκεςθσ ςτθ αγορά, προϊόντων που υπάγονται
ςτθν αρμοδιότθτα του Τμιματοσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ2.1.0.0-A16 Εκτίμθςθ τθσ αξίασ μθχανθμάτων για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ
αξίασ τουσ για επιχειριςεισ αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ
ΕΜ2.1.0.0-A17 Τιρθςθ του μθτρϊου των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων
ΕΜ2.1.0.0-A18 Τιρθςθ Ειδικοφ Μθτρϊου Ναυπιγθςθσ, Μετατροπισ, Επιςκευισ και
ςυντιρθςθσ Ρλοίων.
γ. Στο Σμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν (ΚΩΔ. ΕΜ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ
δραςτθριοποίθςθ επαγγελματιϊν τεχνικϊν ειδικοτιτων ςτο χϊρο ευκφνθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ2.2.0.0-A1 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων
1θσ βακμίδασ επαγγελματικϊν προςόντων, Χειριςτϊν μθχανθμάτων ζργου, Τεχνικϊν
Μθχανικϊν Εγκαταςτάςεων, Οξυγονοκολλθτϊν και Θλεκτροςυγκολλθτϊν, Θλεκτρολόγων,
Ψυκτικϊν, Υδραυλικϊν και Τεχνικϊν Εγκαταςτάςεων Καφςθσ
ΕΜ2.2.0.0-A2 Βεβαίωςθ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων όλων των
βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων ςε διπλωματοφχουσ και πτυχιοφχουσ ΑΕΙ - ΤΕΙ και
Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
ΕΜ2.2.0.0-A3 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Χειριςτϊν
Μθχανθμάτων Ζργου, 1θσ, 2θσ, 3θσ, 4θσ, 5θσ, 6θσ, 7θσ και 8θσ Ειδικότθτασ, 2θσ και 3θσ
βακμίδασ επαγγελματικϊν προςόντων
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ΕΜ2.2.0.0-A4 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Τεχνικϊν
Μθχανικϊν Εγκαταςτάςεων 1θσ, 2θσ, 3θσ και 4θσ Ειδικότθτασ, 2θσ και 3θσ βακμίδασ
επαγγελματικϊν προςόντων
ΕΜ2.2.0.0-A5
Χοριγθςθ
αδειϊν
άςκθςθσ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ
Οξυγονοκολλθτϊν και Θλεκτροςυγκολλθτϊν 2θσ και 3θσ βακμίδασ επαγγελματικϊν
προςόντων
ΕΜ2.2.0.0-A6 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Θλεκτρολόγων
εγκαταςτάςεων 1θσ, 3θσ και 4θσ Ειδικότθτασ, όλων των ομάδων και βακμίδων
επαγγελματικϊν προςόντων
ΕΜ2.2.0.0-A7 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Ψυκτικϊν 2θσ
και 3θσ βακμίδασ επαγγελματικϊν προςόντων κακϊσ και χοριγθςθ βεβαιϊςεων, μετά από
εξετάςεισ, ςχετικζσ με τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ 303/2008
τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΕ
ΕΜ2.2.0.0-A8 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Υδραυλικϊν 2θσ
και 3θσ βακμίδασ επαγγελματικϊν προςόντων
ΕΜ2.2.0.0-A9 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ όλων των
βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για εγκαταςτάςεισ καφςθσ υγρϊν και αερίων
καυςίμων
ΕΜ2.2.0.0-A10 Ζκδοςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικϊν και Υπομθχανικϊν,
Μθχανολόγων και Θλεκτρολόγων
ΕΜ2.2.0.0-A11 Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Γομωτϊν και
Ρυροδοτϊν 1θσ και 2θσ κατθγορίασ
ΕΜ2.2.0.0-A12 Τιρθςθ Ενιαίου Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου, φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων
επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων
ΕΜ2.2.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου με όλα τα ςχετικά ζγγραφα ζκδοςθσ επαγγελματικισ
άδειασ για όςο χρονικό διάςτθμα βρίςκεται εν ηωι το αδειοδοτοφμενο πρόςωπο
ΕΜ2.2.0.0-A14 Θεωριςεισ επαγγελματικϊν αδειϊν
ΕΜ2.2.0.0-A15 Ζλεγχοσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, είτε αυτεπάγγελτα είτε λόγω
καταγγελιϊν
ΕΜ2.2.0.0-A16 Επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων για παροχι υπθρεςιϊν κακισ ποιότθτασ
ΕΜ2.2.0.0-A17 Οργάνωςθ και διεξαγωγι εξετάςεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ
τεχνικϊν επαγγελμάτων (μόνο για τθν ΡΕ Κοηάνθσ)
ΕΜ2.2.0.0-A18 Ανάκλθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
ΕΜ2.2.0.0-A19 Μεταφορά αρχείων επαγγελματικϊν αδειϊν από ι ςε άλλθ Ρεριφερειακι
Ενότθτα
ΕΜ2.2.0.0-A20 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων ςχετικϊν με τισ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ
ΕΜ2.2.0.0-A21 Ζλεγχοσ γνθςιότθτασ επαγγελματικϊν αδειϊν και τιρθςθ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων
ΕΜ2.2.0.0-A22 Ραροχι πλθροφοριϊν και διευκρινιςεων για κζματα αρμοδιότθτασ του
Τμιματοσ ςε φορείσ, υπθρεςίεσ, πολίτεσ και επιχειριςεισ.
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δ. Στο Σμιμα Εμπορίου των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΕΜ2.3) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν άςκθςθ
υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, τθ ςφςταςθ και λειτουργία των εμπορικϊν
επιχειριςεων και των Ανωνφμων Εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριφερειακι
Ενότθτα.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ2.3.0.0-A1 Διενζργεια των πάςθσ φφςεωσ ελζγχων για τθν ομαλι λειτουργία τθσ αγοράσ,
τθν προςταςία του καταναλωτι και τθν τιρθςθ των Κανόνων Διακίνθςθσ / Εμπορίασ
Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)
ΕΜ2.3.0.0-A2 Συγκρότθςθ επιτροπϊν που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε διατάξεισ
ςυγκεκριμζνθ αναφορά
ΕΜ2.3.0.0-A3 Οριςμόσ του ωραρίου και του προγράμματοσ λειτουργίασ των πρατθρίων
καυςίμων
ΕΜ2.3.0.0-A4 Θεϊρθςθ, ςφράγιςθ και ζλεγχοσ τιρθςθσ Βιβλίων και Εντφπων
--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.1 Θεϊρθςθ, ςφράγιςθ και ζλεγχοσ τιρθςθσ Βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ νωπϊν
οπωρολαχανικϊν
--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.2 Θεϊρθςθ, ςφράγιςθ και ζλεγχοσ τιρθςθσ Βιβλίου ιχνθλαςιμότθτασ βόειου
κρζατοσ
--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.3 Θεϊρθςθ, ςφράγιςθ και ζλεγχοσ τιρθςθσ Βιβλίου Αποκικθσ μελιοφ
--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.4 Θεϊρθςθ,
γαλακτοκομικϊν προϊόντων

ςφράγιςθ

και

ζλεγχοσ

τιρθςθσ

Βιβλίου

Αποκικθσ

--ΕΜ2.3.0.0-Δ4.5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ Εντφπου «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΤΥΙΑΣ» ςτα καταςτιματα
μαηικισ εςτίαςθσ και αναψυχισ
ΕΜ2.3.0.0-A5 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ αγοράσ ςε κζματα εκπτϊςεων και προςφορϊν
ΕΜ2.3.0.0-A6 Διενζργεια τακτικϊν τιμολθψιϊν ςε πετρελαιοειδι, ελαιόλαδα,
οπωροκθπευτικά, κρζατα, πουλερικά και ιχκείσ και ζκδοςθ δελτίου πιςτοποίθςθσ τιμϊν
ΕΜ2.3.0.0-A7 Θεϊρθςθ ωσ προσ τθν κανονικότθτα τθσ τιμισ των τιμολογίων καυςίμων ςε
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ
ΕΜ2.3.0.0-A8 Διενζργεια δειγματολθψιϊν τροφίμων, ποτϊν, καυςίμων και λοιπϊν
βιομθχανικϊν προϊόντων και μζριμνα για τον ζλεγχο των δειγμάτων
ΕΜ2.3.0.0-A9 Διενζργεια ετιςιου περιοδικοφ και ζκτακτου ελζγχου μζτρων και ςτακμϊν,
ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ, τθ νόμιμθ και καλι λειτουργία τουσ
ΕΜ2.3.0.0-A10 Υλοποίθςθ διαδικαςιϊν για κζματα που αφοροφν ςτο υπαίκριο εμπόριο και
χριηουν χειριςμό ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΕΜ2.3.0.0-A11 Διενζργεια ελζγχων Λαϊκϊν Αγορϊν και Υπαίκριου Εμπορίου
ΕΜ2.3.0.0-A12 Υποςτιριξθ των Κλιμακίων Ελζγχου Λαϊκϊν Αγορϊν και Υπαίκριου Εμπορίου
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.)
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ΕΜ2.3.0.0-A13 Ζλεγχοσ για τθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ
τομείσ των τροφίμων
ΕΜ2.3.0.0-A14 Χοριγθςθ Ειδικισ Βεβαίωςθσ για τθν ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ του
Βυτιοφόρου οχιματοσ μεταφοράσ υγρϊν τροφίμων
ΕΜ2.3.0.0-A15 Διεκπεραίωςθ υποκζςεων για τθν επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων
ΕΜ2.3.0.0-A16 Επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων και διαχείριςθ διαδικαςιϊν βεβαίωςθσ και
είςπραξθσ διοικθτικϊν προςτίμων
ΕΜ2.3.0.0-A17 Ζλεγχοσ φπαρξθσ και αποδοχισ μζςων πλθρωμϊν με κάρτα (POS)
ΕΜ2.3.0.0-A18 Εποπτεία και ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ λειτουργίασ όλων των Ανωνφμων
Εταιρειϊν, που περιλαμβάνει ιδίωσ τθν τιρθςθ των διατάξεων του νόμου, του
καταςτατικοφ και των αποφάςεων των Γενικϊν Συνελεφςεων κακϊσ και τθν εξακρίβωςθ τθσ
αλικειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων με τθν εξζταςθ και επαλικευςθ των εταιρικϊν
βιβλίων
ΕΜ2.3.0.0-A19 Ζλεγχοσ του κεφαλαίου των Ανωνφμων Εταιρειϊν για τθν υπαγωγι τουσ ςτισ
διατάξεισ των άρκρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/20,περί διάλυςθσ Ανωνφμων Εταιρειϊν
ΕΜ2.3.0.0-A20 Ζλεγχοσ και ζκδοςθ εγκριτικϊν αποφάςεων για τα καταςτατικά των
Ανωνφμων Εταιρειϊν προερχόμενων από μετατροπι άλλθσ μορφισ εταιρειϊν (ατομικι, ΟΕ,
ΕΕ, ΕΡΕ, ΙΚΕ) ι από τθ ςυγχϊνευςθ ι από τθ διάςπαςθ εταιρειϊν
ΕΜ2.3.0.0-A21 Ζγκριςθ και ζκδοςθ απόφαςθσ τροποποίθςθσ των καταςτατικϊν Ανωνφμων
Εταιρειϊν των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανζρχεται ςε 3.000.000 ευρϊ τουλάχιςτον
ΕΜ2.3.0.0-A22 Ζλεγχοσ και διαβίβαςθ ςχετικισ ζγκριςθσ προσ το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο
(ΓΕΜΘ) για καταχϊρθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, των πρακτικϊν Γενικϊν
Συνελεφςεων και των πρακτικϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου των ΑΕ
ΕΜ2.3.0.0-A23 Εξακρίβωςθ τθσ καταβολισ του αρχικοφ Μετοχικοφ Κεφαλαίου Α.Ε. κακϊσ
και των αυξιςεων αυτοφ (με τθν εντολι ςτουσ αρμοδίουσ ελεγκτζσ ΑΕ)
ΕΜ2.3.0.0-A24 Σφνταξθ των Εκκζςεων τθσ Επιτροπισ του άρκρου 9 του ΚΝ 2190/20για
αποτίμθςθ των εταιρικϊν ειςφορϊν
ΕΜ2.3.0.0-A25 Ζλεγχοσ και ζγκριςθ μετατροπϊν, ςυγχωνεφςεων και διαςπάςεων
Ανωνφμων Εταιρειϊν
ΕΜ2.3.0.0-A26 Διαχείριςθ αιτιςεων κεραπείασ και ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του
Ρεριφερειάρχθ
ΕΜ2.3.0.0-A27 Διαβίβαςθ καταγγελιϊν πολιτϊν ι δθμοςίων φορζων ςτισ ειςαγγελικζσ
αρχζσ, που αφοροφν τθν εφαρμογι των ποινικϊν διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20
ΕΜ2.3.0.0-A28 Τιρθςθ αρχείου - Μθτρϊου των ΑΕ και χοριγθςθ αντιγράφων από το
τθροφμενο Μθτρϊο ΑΕ
ΕΜ2.3.0.0-A29 Ανάκτθςθ ςτοιχείων από το τθροφμενο Μθτρϊο ΑΕ και διαβίβαςι τουσ ςτο
ΓΕΜΘ, με ςκοπό τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν - βεβαιϊςεων που αφοροφν τισ μεταβολζσ του
Καταςτατικοφ και τθ ςυμμετοχι των μετόχων ι των μελϊν ςτο Μετοχικό Κεφάλαιο και ςτθ
Διοίκθςθ των ΑΕ
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ΕΜ2.3.0.0-A30 Ραροχι πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ι άλλα
ςτοιχεία του Μθτρϊου ΑΕ, ςε εκτζλεςθ ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν
ΕΜ2.3.0.0-A31 Διαβίβαςθ ςτοιχείων των ΑΕ από το τθροφμενο Μθτρϊο ΑΕ, ζπειτα από
ςχετικά αιτιματα αςτυνομικϊν και φορολογικϊν αρχϊν τθσ χϊρασ
ΕΜ2.3.0.0-A32 Επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων ςτισ ΑΕ, κατά το άρκρο 63δϋ του Κ.Ν.
2190/20περί εκπρόκεςμθσ υποβολισ πράξεων και ςτοιχείων
ΕΜ2.3.0.0-A33 Ραροχι άδειασ ίδρυςθσ ι ανάκλθςθ άδειασ υποκαταςτθμάτων αλλοδαπϊν
ΑΕ και ΕΡΕ.
ε. Στο Σμιμα Σουριςμοφ-Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Απαςχόλθςθσ (ΚΩΔ. ΕΜ2.4) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εφαρμογι των πολιτικϊν τθσ Ρεριφζρειασ για τθν προαγωγι και
ανάπτυξθ του τουριςμοφ, με αξιοποίθςθ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και αποτελεςματικι
διαχείριςθ των δράςεων υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και προϊκθςθσ τθσ
απαςχόλθςθσ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Τουριςμοφ
ΕΜ2.4.0.0-A1 Υποςτιριξθ του Τμιματοσ Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ τθσ ζδρασ ςτο πλαίςιο
ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ τουριςτικισ προβολισ
ΕΜ2.4.0.0-A2 Συλλογι και επεξεργαςία των απαιτοφμενων δεδομζνων και επαφι με τισ
τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τον εντοπιςμό και τθν
καταγραφι των αναγκϊν, απόψεων και προτάςεϊν τουσ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια
Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
ΕΜ2.4.0.0-A3 Ραροχι ςυνδρομισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ του
Στρατθγικοφ Σχεδίου Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
ΕΜ2.4.0.0-A4 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων τοπικοφ χαρακτιρα
ΕΜ2.4.0.0-A5 Υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για κζματα τουριςμοφ πολιτιςμοφ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό
τθσ Ρεριφζρειασ
Τομζασ Ρολιτιςμοφ
ΕΜ2.4.0.0-A6 Κοινι οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ με τοπικοφσ
φορείσ, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ
ςτουσ νζουσ
ΕΜ2.4.0.0-A7 Εποπτεία αναγνωριςμζνων πολιτιςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν ςωματείων,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
ΕΜ2.4.0.0-A8 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των εραςιτεχνικϊν ςχολϊν χοροφ
και εποπτεία τουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΕΜ2.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ανωτζρων Σχολϊν Δραματικισ
Τζχνθσ, Χοροφ και Κινθματογράφων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
Τομζασ Υποςτιριξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ
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ΕΜ2.4.0.0-A10 Διενζργεια διαδικαςίασ μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικϊν μονάδων
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, από τον
τόπο διαμονισ ςτα ςχολεία φοίτθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ μακθτϊν
μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν ςχολείων, ΕΡΑΛ, ΕΡΑΣ, κακϊσ και ςχολείων Ειδικισ Αγωγισ
--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.1 Συγκζντρωςθ των ςτοιχείων, από τισ ςχολικζσ μονάδεσ του Νομοφ, των
δικαιουμζνων δωρεάν μεταφοράσ
--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.2 Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ μακθτϊν με ίδια μζςα τθσ
Ρεριφζρειασ ι των Διμων και εκτίμθςθ των απαιτοφμενων δρομολογίων
--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.3 Αποςτολι των απαραίτθτων πινάκων δικαιοφχων και δρομολογίων,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρρομθκειϊν, προκειμζνου να
προβεί ςτθν κοςτολόγθςθ και ςτισ λοιπζσ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ του
μεταφορικοφ ζργου, κατόπιν διενζργειασ των προβλεπομζνων διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν
--ΕΜ2.4.0.0-Δ10.4 Αντιμετϊπιςθ κάκε κζματοσ που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ και αφορά τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ μεταφορά των μακθτϊν από τον
τόπο κατοικίασ τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που φοιτοφν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ
ςυμβάςεισ
ΕΜ2.4.0.0-A11 Διοργάνωςθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ι άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων
για τουσ μακθτζσ, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΕΜ2.4.0.0-A12 Διοριςμόσ και αντικατάςταςθ διοικθτϊν των ιδρυμάτων και κακοριςμόσ των
λεπτομερειϊν επωφελζςτερθσ διάκεςθσ των εςόδων των Κλθροδοτθμάτων ζμμεςθσ
διαχείριςθσ που χορθγοφν υποτροφίεσ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΕΜ2.4.0.0-A13 Θζςπιςθ βραβείων, χορθγιϊν και άλλων μζςων, απευκυνόμενων ςε
μακθτζσ, για τθν ανάπτυξθ των γραμμάτων και των τεχνϊν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
ΕΜ2.4.0.0-A14 Συγκρότθςθ Σχολικϊν Εφορειϊν που λειτουργοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ
Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και άςκθςθ των προβλεπόμενων αρμοδιοτιτων και για τα
ςχολεία Μζςθσ εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ
ΕΜ2.4.0.0-A15 Μζριμνα για τθν αντικατάςταςθ των κινθτιρων αυτοκινιτων των
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ
ΕΜ2.4.0.0-A16 Ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, μεταφοράσ ι επιςκευισ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων για τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του αρμόδιου
Υπουργείου.
ΕΜ2.4.0.0-A17 Διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ των Δθμοςίων
Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) και κεματικι εξειδίκευςθ για τα Δ.Ι.Ε.Κ.
και Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ) ςτα όρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατευκφνςεισ του Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ
Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
ΕΜ2.4.0.0-A18 Αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτισ
λειτουργίεσ και τισ ςχζςεισ τθσ Διεφκυνςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ μζριμνασ θλεκτρονικισ
διαςφνδεςθσ με τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ, τθ διαδικτυακι πφλθ και τα θλεκτρονικά
μθτρϊα των άρκρων 9 και 17 του ν.3879/2010 (Α’ 163)
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ΕΜ2.4.0.0-A19 Εκπόνθςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα που
αφοροφν κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, Νζασ Γενιάσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων,
ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό και τισ εφαρμοηόμενεσ, από το αρμόδιο Υπουργείο,
πολιτικζσ, ςε ςυνεργαςία με το Ραρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά
Βίου Μάκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
Τομζασ Απαςχόλθςθσ
ΕΜ2.4.0.0-A20 Υλοποίθςθ δράςεων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ διαφόρων κατθγοριϊν ανζργων ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν
πολιτικϊν και ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και τισ πρωτοβουλίεσ του Τμιματοσ
Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
ΕΜ2.4.0.0-A21 Χοριγθςθ αδειϊν εργαςίασ ςε μετακλθτοφσ και παράτυπα διαμζνοντεσ ςτθ
χϊρα πολίτεσ τρίτων χωρϊν
ΕΜ2.4.0.0-Α22 Επιβολι τθσ ποινισ προςτίμου ςε εργοδότεσ βάςει ειςιγθςθσ τθσ οικείασ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ
ΕΜ2.4.0.0-Α23 Συγκρότθςθ Συμβουλίων και Επιτροπϊν αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εργαςίασ
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
Άξζξν 35
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
1. Οι Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ.
ΕΜ3) ζχουν τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Άςκθςθ όλων των αρμοδιοτιτων του τομζα Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν, οι οποίεσ ζχουν ανατεκεί ςτισ Ρεριφζρειεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία.
2. Οι Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ςυγκροτοφνται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΕΜ3.1

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ

ΕΜ3.2

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ

ΕΜ3.3

Τμιμα ΚΤΕΟ

ΕΜ3.4

Τεχνικό Τμιμα

ΕΜ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Μεταφορϊν

Στισ Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Κοηάνθσ και
Φλϊρινασ υπάγονται αντιςτοίχωσ τα εξισ Τμιματα:
ΕΜ3.6

Τμιμα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Εορδαίασ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ

ΕΜ3.7

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων και Τεχνικϊν Θεμάτων Αμυνταίου
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Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Φλϊρινασ
3. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ (ΚΩΔ. ΕΜ3.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Απογραφι, ταξινόμθςθ, ςυγκρότθςθ, ζγκριςθ, χοριγθςθ και
εκτζλεςθ κεμάτων που αφοροφν τθν κυκλοφορία οχθμάτων και δικφκλων χερςαίων
μεταφορϊν, δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα *Φορτθγϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (ΦΙΧ),
Φορτθγϊν Δθμόςιασ Χριςθσ (ΦΔΧ), Επιβατθγϊν Δθμόςιασ Χριςθσ (ΕΔΧ), Λεωφορείων
Δθμόςιασ Χριςθσ (ΛΔΧ), Λεωφορείων Ιδιωτικισ Χριςθσ (ΛΙΧ), Επιβατθγϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ
(ΕΙΧ) και Δικφκλων Ιδιωτικισ Χριςθσ (ΔΙΧ)+
Αρμοδιότθτεσ
Άδειεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων
ΕΜ3.1.0.0-A1 Ζκδοςθ νζων αδειϊν κυκλοφορίασ και χοριγθςθ πινακίδων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.1 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΕΙΧ και ΔΙΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.2 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.3 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ,ΛΙΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.4 Χοριγθςθ νζασ άδειασ ΕΔΧ (νζο δικαίωμα κζςθσ ςε κυκλοφορία) ι
μετατροπι υφιςτάμενθσ άδειασ ςε άλλο τφπο
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.5 Ζκδοςθ νζασ άδειασ ςε αντικατάςταςθ κυκλοφοροφντοσ οχιματοσ
Δθμοςίασ Χριςθσ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.6 Ζκδοςθ νζασ άδειασ Δθμοςίασ Ανεξάρτθτθσ μονάδοσ () ΦΔΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.7 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.8 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ-απόςυρςθ- διαγραφι οχθμάτων
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν και λοιπϊν φορζων του Δθμοςίου τομζα (N.Ρ.Δ.Δ., κρατικά Ν.Ρ.Ι.Δ.
και ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.9 Διαδικαςία χοριγθςθσ ςυμβατικϊν πινακίδων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.10 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ και χοριγθςθ Δοκιμαςτικϊν πινακίδων
(ΔΟΚ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ1.11 Φοπήγηζη άδειαρ κςκλοθοπίαρ οσημάηων ΑΜΕΑ
ΕΜ3.1.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδειϊν κυκλοφορίασ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ κινθτιρα οχθμάτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ χρϊματοσ οχθμάτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ - Κατάκεςθ Δοκιμαςτικϊν πινακίδων
(ΔΟΚ)
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--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.5 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω εγκατάςταςθσ ι απεγκαηάζηαζηρ
ςυςτιματοσ Υγραεριοκίνθςθσ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.6 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΔΧ (Ν.3887/10) λόγω αλλαγισ
κατθγορίασ μεταφορϊν (Εκνικϊν - Διεκνϊν μεταφορϊν)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.7 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ (είςοδοσ-ζξοδοσ ςε
Ιδιότυπθ Μεταφορικι Εταιρεία - ΙΜΕ, αλλαγι ταξιμζτρου, ελαςτικϊν, αλλαγι ζδρασ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.8 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ (αλλαγι επαγγζλματοσ, πρόςκεςθ
νζασ δραςτθριότθτασ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.9 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω προςάρτθςθσ/αντικατάςταςθσ Ελκυςτιρα Επικακθμζνου - υμουλκουμζνου κ.ά. Φορτθγϊν
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.10 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω διάςπαςθσ Συρμοφ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.11 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω μετατροπισ αμαξϊματοσ, αλλαγισ
αμαξϊματοσ, αφξθςθσ μικτοφ βάρουσ φορτθγϊν, αλλαγισ κάκε τεχνικοφ ςτοιχείου που
αποτελεί κφριο χαρακτθριςτικό
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.12Ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρικμοφ πλαιςίου
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ,ΔΙΧ, ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.13 Χοριγθςθ αντιγράφων αδειϊν κυκλοφορίασ, λόγω απϊλειασ, φκοράσ,
κλοπισ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.14 Αντικατάςταςθ πινακίδων, λόγω απϊλειασ, φκοράσ, κλοπισ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ2.15 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΛΙΧ
ΕΜ3.1.0.0-A3 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν Ακινθςίασ - Διαγραφισ Οχθμάτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.1 Ραραλαβι ςτοιχείων κυκλοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ, ΦΔΧ, και ΕΔΧ και
χοριγθςθ βεβαιϊςεων ακινθςίασ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ ειςερχόμενων εγγράφων και ςτοιχείων κυκλοφορίασ ςτθν
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω ακινθςίασ
--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.3 Επαναχοριγθςθ άδειασ κυκλοφορίασ και πινακίδων ΦΙΧ, ΦΔΧ και ΕΔΧ από
ακινθςία
--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.4 Οριςτικι διαγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ3.5 Διασείπιζη-θύλαξη πινακίδων οσημάηων ζε ακινηζία - διαγπαθή

ΕΜ3.1.0.0-A4 Ραρακολοφκθςθ - Διαχείριςθ Κυριότθτασ Οχθμάτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.1 Μεταβιβάςεισ Επιβατθγϊν και Δικφκλων (ΕΙΧ και ΔΙΧ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.2 Άρςθ παρακράτθςθσ κυριότθτασ αυτοκινιτων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.3 Θλεκτρονικι Δζςμευςθ ι Αποδζςμευςθ οχθμάτων μετά από Δικαςτικι ι
Διοικθτικι πράξθ, μζςω τθσ εφαρμογισ του αρμόδιου Υπουργείου
--ΕΜ3.1.0.0-Δ4.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντιγράφου βιβλιαρίου μεταβολϊν κατοχισ και
κυριότθτασ αυτοκινιτου ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ
ΕΜ3.1.0.0-A5 Αφαίρεςθ αδειϊν κυκλοφορίασ και πινακίδων (ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ)
ΕΜ3.1.0.0-A6 Ανάκλθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ και πινακίδων (ΦΙΧ, ΦΔΧ,ΕΔΧ,ΛΔΧ,ΛΙΧ)
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ΕΜ3.1.0.0-A7 Αποχαρακτθριςμόσ οχθμάτων Δθμοςίασ Χριςθσ
ΕΜ3.1.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για κζματα αδειϊν κυκλοφορίασ, μεταβιβάςεων,
ακινθςίασ, κ.ά.
ΕΜ3.1.0.0-A9 Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ πρόςκετων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
κυκλοφοροφντων οχθμάτων, ςφμφωνα με νζεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ Ε.Ε. (άδειεσ
κυκλοφορίασ νζου τφπου) - Διορκϊςεισ ςτοιχείων αδειϊν κυκλοφορίασ
ΕΜ3.1.0.0-A10 Τιρθςθ Μθτρϊων Αδειϊν (ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΦΙΧ Χωματουργικϊν επιχειριςεων,
ΦΙΧ Κλειςτοφ χϊρου, Ιδιότυπων Μεταφορικϊν Επιχειριςεων - ΙΜΕ, Ρροςωρινϊν αδειϊν
ΦΙΧ)
--ΕΜ3.1.0.0-Δ10.1 Απσειοθέηηζη θακέλων οσημάηων
ΕΜ3.1.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρϊου πινακίδων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.1 Ανηικαηάζηαζη πινακίδων αςηοκινήηος πος έσει ειζασθεί με μειωμένερ
δαζμολογικέρ επιβαπύνζειρ

--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.2 Διασείπιζη-θύλαξη νέων πινακίδων
--ΕΜ3.1.0.0-Δ11.3 Καηαζηποθή πινακίδων
ΕΜ3.1.0.0-A13 Φοπήγηζη άδειαρ ζε πλωηά μέζα
Επιχειριςεισ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.1.0.0-A14 Ζκδοςθ αποφάςεων επανακακοριςμοφ παλιϊν και κακοριςμοφ νζων χϊρων
ςτάκμευςθσ ταξί (Ριάτςεσ)
ΕΜ3.1.0.0-A15 Ζκδοςθ Απόφαςθσ Κακοριςμοφ κομίςτρων δρομολογίων ΚΤΕΛ
ΕΜ3.1.0.0-A16 Ζκδοςθ Απόφαςθσ νζασ ςτάςθσ Υπεραςτικϊν Συγκοινωνιϊν
ΕΜ3.1.0.0-A17 Ζκδοςθ Απόφαςθσ Υπεραςτικισ γραμμισ Λεωφορείων
ΕΜ3.1.0.0-A18 Ζλεγχοσ - Εποπτεία ΚΤΕΛ
ΕΜ3.1.0.0-A19 Ζλεγχοσ ςτοιχείων ειδικοφ λογαριαςμοφ Ν.2963/2001
ΕΜ3.1.0.0-A20 Συμμετοχι ι ςφςταςθ και λειτουργία ςτα Ρεικαρχικά ςυμβοφλια εφζςεων
εργαηομζνων
ΕΜ3.1.0.0-A21 Συμμετοχι ι ςφςταςθ και λειτουργία ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο μετόχων
ΚΤΕΛ
ΕΜ3.1.0.0-A22 Χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και ςυνεταιριςμϊν από
ιδιοκτιτεσ ΕΔΧ
ΕΜ3.1.0.0-A23 Καταχϊρθςθ άδειασ οδικοφ μεταφορζα, τοποκζτθςθ / αποχϊρθςθ
Διαχειριςτι Μεταφορϊν μεταφορικισ επιχείρθςθσ του Ν. 3887/10 ςτο Σφςτθμα Εκνικοφ
Μθτρϊου Μεταφορικϊν Επιχειριςεων
ΕΜ3.1.0.0-A24 Καταχϊρθςθ επιχειριςεων του Ν3887/10 ςτο Σφςτθμα Εκνικοφ Μθτρϊου
Μεταφορικϊν Επιχειριςεων
ΕΜ3.1.0.0-A25 Καταχϊρθςθ λοιπϊν μεταφορικϊν επιχειριςεων (φυςικά ι νομικά
πρόςωπα) που λειτοφργθςαν πριν τθν ζναρξθ του Ν.3887/10 και ςυνεχίηουν να
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λειτουργοφν με το παλιό κακεςτϊσ ςτο Σφςτθμα Εκνικοφ Μθτρϊου Μεταφορικϊν
Επιχειριςεων
ΕΜ3.1.0.0-A26 Μεταβιβάςεισ ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ,ΛΙΧ
ΕΜ3.1.0.0-A27 Μεταβιβάςεισ λόγω αλλαγισ εταιρικισ μορφισ ι εταιρικοφ τίτλου,
μεταβίβαςθσ επιχείρθςθσ, διαδοχισ επιχείρθςθσ από κλθρονομικό δικαίωμα, και αποςτολι
ςτοιχείων κυκλοφορίασ (άδειασ και πινακίδων) ςε άλλθ ςυγκοινωνιακι περιοχι, εφόςον
απαιτείται
ΕΜ3.1.0.0-A28 Αρχικι χοριγθςθ (νζο δικαίωμα) ι μεταβίβαςθ αδειϊν Φορτθγϊν Δθμοςίασ
χριςθσ ςε Μεταφορικζσ εταιρείεσ (Ν. 3887/2010)
ΕΜ3.1.0.0-A29 Ζγκριςθ Τροποποίθςθσ Λειτουργίασ Ιδιότυπων Μεταφορικϊν Εταιρειϊν ΙΜΕ (Ν. 383/76)
ΕΜ3.1.0.0-A30 Ζγκριςθ Μίςκωςθσ οχθμάτων ςτισ οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ
ΕΜ3.1.0.0-A31 Ζκδοςθ άδειασ προςωρινισ λειτουργίασ Μεταφορικισ Επιχείρθςθσ (Ρ.Δ
346/01) Επιβατικϊν και Εμπορευματικϊν μεταφορϊν
ΕΜ3.1.0.0-A32 Ζκδοςθ άδειασ προςωρινισ λειτουργίασ Μεταφορικισ Επιχείρθςθσ
(Ν.3887/10) Εμπορευματικϊν μεταφορϊν
ΕΜ3.1.0.0-A33 Ταξινόμθςθ και αποςτολι πιςτοποιθτικϊν τφπου Β ςτα αρμόδια τελωνεία,
μετά τθν καταχϊρθςθ νζων οχθμάτων ςτθν εφαρμογι του Υπουργείου ΥΥΜ.
β. Στο Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ (ΚΩΔ. ΕΜ3.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρλθροφόρθςθ, ζλεγχοσ, εκτζλεςθ, χοριγθςθ, ςυγκρότθςθ,
προγραμματιςμόσ και επίβλεψθ όλων των ςυνολικϊν πράξεων που αφοροφν άδειεσ
οδιγθςθσ οχθμάτων και δικφκλων, κακϊσ και για κζματα εκπαιδευτϊν υποψθφίων
οδθγϊν.
Αρμοδιότθτεσ
Άδειεσ οδιγθςθσ
ΕΜ3.2.0.0-A1 Χοριγθςθ νζων ι επζκταςθ αδειϊν οδιγθςθσ
--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.1 Ζκδοςθ Δελτίων Εκπαίδευςθσ Εξζταςθσ (ΔΕΕ) μετά τθν κατάκεςθ φακζλου
υποψθφίου οδθγοφ (αρχικόσ φάκελοσ/επζκταςθ άδειασ οδιγθςθσ)
--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.2 Θεωρθτικζσ εξετάςεισ υποψθφίων οδθγϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.3 Ρρακτικζσ εξετάςεισ υποψθφίων οδθγϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ1.4 Θεωρθτικζσ εξετάςεισ χοριγθςθσ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ
Ικανότθτασ (ΡΕΙ)
ΕΜ3.2.0.0-A2 Χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) μετά από
διενζργεια κεωρθτικϊν και πρακτικϊν εξετάςεων υποψθφίων οδθγϊν ι μετά τθν
παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου
ΕΜ3.2.0.0-A3 Σφναψθ - Ανανζωςθ ςυμβάςεων με γιατροφσ για τθν ιατρικι εξζταςθ
υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.2.0.0-A4 Ανανζωςθ αδειϊν οδιγθςθσ
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ΕΜ3.2.0.0-A5 Καταχϊρθςθ αδειϊν οδιγθςθσ ΑΜ ςε υπάρχουςα άδεια οδιγθςθσ ι
χοριγθςθ νζασ άδειασ οδιγθςθσ
ΕΜ3.2.0.0-A6 Χοριγθςθ ελλθνικισ άδειασ οδιγθςθσ βάςει ξζνθσ-Ανταλλαγι άδειασ
οδιγθςθσ βάςθ ξζνθσ
ΕΜ3.2.0.0-A7 Επιςτροφι ελλθνικισ άδειασ οδιγθςθσ θ οποία ανταλλάχκθκε με αντίςτοιχθ
κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.
ΕΜ3.2.0.0-A8 Αντικατάςταςθ παλαιάσ άδειασ οδιγθςθσ όλων των κατθγοριϊν με νζου
κοινοτικοφ τφπου
ΕΜ3.2.0.0-A9 Ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ άδειασ
οδιγθςθσ αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν - παραπομπισ για επανεξζταςθ οδθγϊν
αυτοκινιτων αμφιβόλου οδθγθτικισ ικανότθτασ και υγείασ
ΕΜ3.2.0.0-Δ9.1 Αθαιπέζειρ- αποδόζειρ διπλωμάηων ζε ζςνεπγαζία με ηην Τποσαία
ΕΜ3.2.0.0-A10 Επαναχοριγθςθ άδειασ οδιγθςθσ βάςει Συςτιματοσ Ελζγχου Συμπεριφοράσ
Οδθγϊν - ΣΕΣΟ (pointsystem)
ΕΜ3.2.0.0-A11 Μετατροπι άδειασ οδιγθςθσ (Ρεριοριςμόσ ι επαναχοριγθςθ κατθγοριϊν
ιςχφουςασ άδειασ οδιγθςθσ).
ΕΜ3.2.0.0-A12 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / επζκταςθ /ανάκλθςθ / φκορά / απϊλεια ειδικισ
άδειασ οδιγθςθσ ΕΔΧ αυτοκινιτων
ΕΜ3.2.0.0-A13 Χοριγθςθ αντιγράφου άδειασ οδιγθςθσ λόγω απϊλειασ
ΕΜ3.2.0.0-A14 Χοριγθςθ αντιγράφου άδειασ οδιγθςθσ λόγω φκοράσ ι αλλοίωςθσ
ΕΜ3.2.0.0-A15 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν, κατοχισ άδειασ
οδιγθςθσ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ κ.ά.
ΕΜ3.2.0.0-A16 Μεταβολι ςτοιχείων ελλθνικισ άδειασ οδιγθςθσ
ΕΜ3.2.0.0-A17 Τιρθςθ μθτρϊου ειδικϊν αδειϊν οδιγθςθσ ΕΔΧ
ΕΜ3.2.0.0-A18 Διεξαγωγι εξετάςεων για απόκτθςθ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ ΕΔΧ
ΕΜ3.2.0.0-A19 Αποςτολι αδειϊν οδιγθςθσ προσ εκτφπωςθ ςτθ Δ/νςθ Διαβατθρίων τθσ
ΕΛΑΣ
ΕΜ3.2.0.0-A20 Διαχείριςθ εντφπων-βιβλίων προσ διάκεςθ και αποςτολι παραβόλων ςτο
ΥΥΜ
ΕΜ3.2.0.0-A21 Αρχειοκζτθςθ φακζλων αδειϊν οδιγθςθσ
ΕΜ3.2.0.0-A22 Αρχειοκζτθςθ φακζλων ειδικϊν αδειϊν οδιγθςθσ ΕΔΧ
Άδειεσ (Αναγγελίεσ) αςκιςεωσ επαγγελμάτων εκπαίδευςθσ οδθγϊν
ΕΜ3.2.0.0-A23 Αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ εκπαιδευτοφ υποψθφίων
οδθγϊν / Ανανζωςθ δικαιϊματοσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν /
αφαίρεςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ εκπαιδευτοφ υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.2.0.0-A24 Αναγγελία εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν προερχόμενου από κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί ζναρξθσ τθσ ίδιασ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα
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ΕΜ3.2.0.0-A25 Σφςταςθ και λειτουργία
εκπαιδευτϊν υποψθφίων οδθγϊν.

Ρεικαρχικϊν

Συμβουλίων

παραβάςεων

ΕΜ3.2.0.0-A26 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κζντρου Θεωρθτικισ Εκπαίδευςθσ
υποψθφίων οδθγϊν ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
--ΕΜ3.2.0.0-Δ26.1 Αναγγελία ίδρυςθσ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
--ΕΜ3.2.0.0-Δ26.2 Αναγγελία λειτουργίασ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
ΕΜ3.2.0.0-A27 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Σχολισ / Κζντρου Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ για τθ χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) ςε οδθγοφσ
μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.2.0.0-A28 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ άδειασ λειτουργίασ Σχολισ / Κζντρου
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ για τθ χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ
(ΡΕΙ) ςε οδθγοφσ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.2.0.0-A29 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ
υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.1 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων
οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.2 Αναγγελία λειτουργίασ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων
οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ29.3 Τροποποίθςθ αδειϊν λειτουργίασ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ
υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
ΕΜ3.2.0.0-A30 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
Οδθγϊν Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
--ΕΜ3.2.0.0-Δ30.1 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Οδθγϊν
Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
--ΕΜ3.2.0.0-Δ30.2 Αναγγελία λειτουργίασ Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Οδθγϊν
Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
ΕΜ3.2.0.0-A31 Αναγγελία λειτουργίασ Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Μεταφορζων
(Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)
ΕΜ3.2.0.0-A32 Σφςταςθ και λειτουργία Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων παραβάςεων οδθγϊν ΕΔΧ
οχθμάτων
ΕΜ3.2.0.0-A33 Ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ αδειϊν
λειτουργίασ ςχολϊν οδθγϊν - υποκαταςτθμάτων - ςχολϊν ΚΕΘΕΥΟ - ςχολϊν ΡΕΙ - ΣΕΚΑΜ ΣΕΚΟΟΜΕ
ΕΜ3.2.0.0-A34 Ζλεγχοι Σχολϊν - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολϊν ΡΕΙ - Σχολϊν ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.1 Ζγκριςθ προγραμμάτων / προγραμματιςμόσ εξετάςεων για τθν χοριγθςθ
ι τθν ανανζωςθ των πιςτοποιθτικϊν οδθγϊν μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.2 Θεωρθτικζσ εξετάςεισ για τθν χοριγθςθ ι τθν ανανζωςθ των
πιςτοποιθτικϊν οδθγϊν μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.3 Ζκδοςθ / ανανζωςθ των πιςτοποιθτικϊν οδθγϊν μεταφοράσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων ADR
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--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.4 Ζγκριςθ προγραμμάτων / προγραμματιςμόσ εξετάςεων για τθν απόκτθςθ
Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Επάρκειασ (Ρ.Ε.Ε.) οδικοφ μεταφορζα εμπορευμάτων και
επιβατϊν.
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.5 Θεωρθτικζσ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ
Επάρκειασ (Ρ.Ε.Ε.) οδικοφ μεταφορζα εμπορευμάτων και επιβατϊν
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.6 Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Επάρκειασ (Ρ.Ε.Ε.) οδικοφ
μεταφορζα εμπορευμάτων και επιβατϊν.
--ΕΜ3.2.0.0-Δ34.7 Ζκδοςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / χοριγθςθ αντιγράφου κάρτασ
ψθφιακοφ ταχογράφου
ΕΜ3.2.0.0-A35 Απσειοθέηηζη θακέλων εκπαιδεςηών
ΕΜ3.2.0.0-A36 Απσειοθέηηζη θακέλων Σσολών οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ- ΠΕΙ.
γ. Στο Σμιμα ΚΣΕΟ (ΚΩΔ. ΕΜ3.3)ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου
να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διενζργεια τεχνικϊν ελζγχων όλων των οχθμάτων που αφοροφν τθν
αςφαλι κυκλοφορία τουσ, κακϊσ και ειδικϊν τεχνικϊν ελζγχων ςε ειδικζσ κατθγορίεσ
οχθμάτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία και χριςθ τουσ και θ προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ3.3.0.0-A1 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.1 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.2 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.3 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ <3,5Τ Μικτοφ Βάρουσ (Μ.Β.)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.4 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ >3,5Τ Μ.Β. και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.5 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.6 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.7 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτικοφ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.8 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.9 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου >3,5Τ Μ.Β. και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.10 Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.11 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.12 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.13 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.14 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.15 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ <3,5Τ Μ.Β
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.16 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ >3,5Τ Μ.Β & ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.17 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.18 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.19 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτικοφ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.20 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου <3,5Τ Μ.Β
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.21 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου >3,5Τ Μ.Β και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.22 Ρεριοδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ1.23 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
ΕΜ3.3.0.0-A2 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.1 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.2 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.3 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ <3,5Τ Μ.Β
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.4 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγοφ >3,5Τ Μ.Β και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.5 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.6 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.7 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΛΔΧ αςτικοφ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.8 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου <3,5Τ Μ.Β
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.9 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ βυτιοφόρου >3,5Τ Μ.Β & ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.10 Εκοφςιοσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ αςκενοφόρου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ2.11 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
ΕΜ3.3.0.0-A3 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.1 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Εγκατάςταςθσ Υγραεριοκίνθςθσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.2 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Εγκατάςταςθσ Υγραεριοκίνθςθσ ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.3 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Απεγκατάςταςθσ Υγραεριοκίνθςθσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.4 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Απεγκατάςταςθσ Υγραεριοκίνθςθσ ΦΙΧ <3,5Τ
Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.5 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Εγκατάςταςθσ Φυςικοφ Αερίου ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.6 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Εγκατάςταςθσ Φυςικοφ Αερίου ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.7 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Απεγκατάςταςθσ Φυςικοφ Αερίου ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.8 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Απεγκατάςταςθσ Φυςικοφ Αερίου ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.9 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Ρρόςκεςθ Αξόνων Φορτθγϊν>3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.10 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Αφαίρεςθ Αξόνων Φορτθγϊν>3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.11 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγϊν με προεγκατεςτθμζνο ABS >3,5Τ
Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.12 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Λεωφορείων με προεγκατεςτθμζνο A.B.S.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.13 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Φορτθγϊν με εκ των υςτζρων τοποκζτθςθ ABS
>3,5Τ Μ.Β.
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.14 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Λεωφορείων με εκ των υςτζρων Τοποκζτθςθ
ABS
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.15 Ζκδοςθ Ρρακτικοφ - Βεβαίωςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.16 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.17 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Υλικϊν και
Ευπακϊν Ρροϊόντων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.18 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Υλικϊν
(ADR) ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.19 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Επικινδφνων Υλικϊν
(ADR) ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.20 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Οχθμάτων Μεταφοράσ Ευπακϊν Ρροϊόντων
(ATP) ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β. και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.21 Ζκδοςθ Ρρακτικοφ - Βεβαίωςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ3.22 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
ΕΜ3.3.0.0-A4 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ Εκπαιδευτικϊν Οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.1 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.2 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.3 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β και ςυρμϊν
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.4 Ειδικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ λεωφορείων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.5 Ζκδοςθ Ρρακτικοφ - Βεβαίωςθσ Τεχνικοφ Ελζγχου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ4.6 Ζκδοςθ Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου - ΔΤΕ (Μθχανογραφικό ςφςτθμα)
ΕΜ3.3.0.0-A5 Ζλεγχοσ καυςαερίων οχθμάτων και χοριγθςθ Κάρτασ Ελζγχου Καυςαερίων
(ΚΕΚ)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.1 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΕΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.2 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΕΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.3 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΦΙΧ <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.4 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΦΙΧ >3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.5 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΔΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.6 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΙΧ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.7 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ ΛΔΧ αςτικοφ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.8 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ βυτιοφόρου <3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.9 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ βυτιοφόρου >3,5Τ Μ.Β.
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.10 Ζλεγχοσ Καυςαερίων και Χοριγθςθ ΚΕΚ αςκενοφόρου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ5.11 Ζκδοςθ ΚΕΚ Κάρτα Ελζγχου Καυςαερίων
ΕΜ3.3.0.0-A6 Ζλεγχοσ Καυςαερίων Οχθμάτων από Κινθτι 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 Ριςτοποίθςθ - Βεβαίωςθ Ελζγχου
--ΕΜ3.3.0.0-Δ6.7 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων, ςε θμεριςια και μθνιαία βάςθ
ΕΜ3.3.0.0-A7 Τεχνικόσ ζλεγχοσ δικφκλων, μοτοποδθλάτων και μοτοςικλετϊν και ζκδοςθ
Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ)
ΕΜ3.3.0.0-A8 Δειγματολθπτικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ όλων των κατθγοριϊν οχθμάτων (εκτόσ
μότο) με χριςθ Κινθτισ Μονάδασ Τεχνικοφ Ελζγχου Οχθμάτων (ΚΙ.ΜΟ.ΤΕ.Ο.) και ζκδοςθ
Δελτίου Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ)
ΕΜ3.3.0.0-A9 Γραμματειακι Υποςτιριξθ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.1 Διακίνθςθ Δελτίων Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.2 Διακίνθςθ Δελτίων Καρτϊν Ελζγχου Καυςαερίων (ΚΕΚ)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.3 Διακίνθςθ Ενδεικτικϊν Σθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.4 Διακίνθςθ Ειςερχομζνων - Εξερχομζνων Εγγράφων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.5 Διεκπεραίωςθ Ειςερχομζνων - Εξερχομζνων Εγγράφων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.6 Τιρθςθ θμεριςιων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τεχνικϊν ελζγχων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.7 Τιρθςθ μθνιαίων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τεχνικϊν ελζγχων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.8 Τιρθςθ θμεριςιων οικονομικϊν ςτοιχείων τεχνικϊν ελζγχων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.9 Τιρθςθ μθνιαίων οικονομικϊν ςτοιχείων τεχνικϊν ελζγχων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.10 Ρρογραμματιςμόσ οχθμάτων για τεχνικό ζλεγχο
--ΕΜ3.3.0.0-Δ9.11 Ραροχι πλθροφοριϊν για τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων
ΕΜ3.3.0.0-A10 Διαδικαςίεσ ελζγχων - Διεκπεραίωςθ -- Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001/2008 (N.
4070/2012 αρκρ.185 παρ.10 η)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.1 Διενζργεια θμεριςιων δειγματολθπτικϊν ελζγχων οχθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.2 Εποπτεία Λειτουργίασ Υπθρεςίασ (ISO 9001/2008)
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.3 Διεκπεραίωςθ υπθρεςιακϊν κεμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.4 Κακθμερινόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ μθχανθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.5 Ρροετοιμαςία καλισ λειτουργίασ μθχανθμάτων
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.6 Διαδικαςία ενεργειϊν Ριςτοποίθςθσ ISO 9001/2008
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.7 Ζλεγχοσ μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.8 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ Συςτιματοσ Ροιότθτασ
--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.9 Εκπαίδευςθ - Ριςτοποίθςθ Τεχνικοφ Διευκυντι (ISO 9001/2008)
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--ΕΜ3.3.0.0-Δ10.10 Εκπαίδευςθ - Ριςτοποίθςθ Τεχνικϊν Υπαλλιλων (ISO 9001/2008).
δ. Στο Σεχνικό Σμιμα (ΚΩΔ. ΕΜ3.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρλθροφόρθςθ, επεξεργαςία, ζλεγχοσ, παρακολοφκθςθ, εκτζλεςθ και
χοριγθςθ διοικθτικϊν πράξεων, που αφοροφν τεχνικά κζματα ςτακμϊν εξυπθρζτθςθσ
οχθμάτων, τεχνικϊν ςτοιχείων αυτοκινιτων, αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνιτϊν
αυτοκινιτων, κζματα επικοινωνιϊν, κακϊσ και γενικότερων τεχνικϊν κεμάτων.
Αρμοδιότθτεσ
Εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A1 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτακμϊν υπεραςτικϊν
λεωφορείων που διακζτουν εγκαταςτάςεισ αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.4.0.0-A2 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτακμϊν υπεραςτικϊν λεωφορείων άνευ
εγκαταςτάςεων αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.4.0.0-A3 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτακμϊν φορτθγϊν αυτοκινιτων
για φόρτωςθ εμπορευμάτων που διακζτουν εγκαταςτάςεισ ςυμπεριλαμβανομζνου
εγκαταςτάςεων αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.4.0.0-A4 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτακμϊν φορτθγϊν αυτοκινιτων για
φόρτωςθ εμπορευμάτων άνευ εγκαταςτάςεων αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.4.0.0-A5 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμϊν επιβατικϊν
αυτοκινιτων που διακζτουν εγκαταςτάςεισ ςυμπεριλαμβανομζνου εγκαταςτάςεων
αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.4.0.0-A6 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμϊν
αυτοκινιτων άνευ αντλιϊν καυςίμων

επιβατικϊν

ΕΜ3.4.0.0-A7 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ υπαίκριων ςτακμϊν επιβατικϊν αυτοκινιτων
ΕΜ3.4.0.0-A8 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων (με ι
άνευ πλυντθρίου - λιπαντθρίου)
ΕΜ3.4.0.0-A9 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ πρατθρίων διανομισ πεπιεςμζνου
φυςικοφ αερίου (με ι άνευ πλυντθρίου - λιπαντθρίου)
ΕΜ3.4.0.0-A10 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ αμιγϊν ι μικτϊν πρατθρίων
υγρϊν καυςίμων και υγραερίου (με ι άνευ πλυντθρίου -λιπαντθρίου)
ΕΜ3.4.0.0-A11 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτεγαςμζνων πλυντθρίων-λιπαντθρίων
επιβατικϊν αυτοκινιτων
ΕΜ3.4.0.0-A12 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων
ΕΜ3.4.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ / καλισ λειτουργίασ Θ/Μ
εγκαταςτάςεων πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.4.0.0-A14 Διενζργεια ελζγχων ςε εγκαταςτάςεισ Ζλεγχοι εγκαταςτάςεων πρατθρίων
υγρϊν καυςίμων - υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων -ςτακμϊν
αυτοκινιτων - ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων
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ΕΜ3.4.0.0-A15 Διενζργεια ελζγχων τιρθςθσ Ζλεγχοσ διατιρθςθσ των όρων των Ρρότυπων
Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (Ρ.Ρ.Δ.) πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και λοιπϊν
εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.4.0.0-A16 Χοριγθςθ Καταλόγου Εφαρμοηόμενων Ρ.Ρ.Δ. πρατθρίων υγρϊν καυςίμων
και λοιπϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.4.0.0-A17 Ζκδοςθ αποφάςεων Διοικθτικζσ πράξεισ προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ
λειτουργίασ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων - υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων λιπαντθρίων -ςτακμϊν αυτοκινιτων - ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν
εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.4.0.0-A18 Ζκδοςθ αποφάςεων Διοικθτικζσ πράξεισ ςφράγιςθσ εγκαταςτάςεων
πρατθρίων υγρϊν καυςίμων - υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων
-ςτακμϊν αυτοκινιτων - ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων.
ΕΜ3.4.0.0-A19 Σφράγιςθ / Αποςφράγιςθ εγκαταςτάςεων πρατθρίων υγρϊν καυςίμων υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων - ςτακμϊν αυτοκινιτων ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.4.0.0-A20 Αναγγελία και ανανζωςθ λειτουργίασ αυτόνομθσ πανελλαδικισ επιχείρθςθσ
οδικισ βοικειασ οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A21 Αναγγελία και ανανζωςθ λειτουργίασ ςυνεργάτθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A22 Αναγγελία και ανανζωςθ λειτουργίασ Ιδιωτικοφ Κζντρου Τεχνικοφ Ελζγχου
Οχθμάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
ΕΜ3.4.0.0-A23 Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ των ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων για τθν
τοποκζτθςθ και ζλεγχο περιοριςτϊν ταχφτθτασ - ταχογράφων- ταξιμζτρων
ΕΜ3.4.0.0-A24 Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ των ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων για
χοριγθςθ κάρτασ ελζγχου καυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) 103079/3712/92 και Φ50/74702/3233/97
Κ.Υ.Α.
ΕΜ3.4.0.0-A25 Χοριγθςθ καρτϊν ελζγχου καυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) ςε εξουςιοδοτθμζνα
ςυνεργεία και ΚΤΕΟ 103079/3712/92 και Φ50/74702/3233/97 Κ.Υ.Α.
ΕΜ3.4.0.0-A26 Αρχειοκζτθςθ φακζλων αδειϊν εγκαταςτάςεων
Άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
ΕΜ3.4.0.0-A27 Χοριγθςθ / ανανζωςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μεταφορζα
εμπορευμάτων και επιβατϊν εκνικϊν και διεκνϊν μεταφορϊν, ζλεγχοσ εφαρμογισ των
όρων τθσ άδειασ και επιβολι κυρϊςεων
ΕΜ3.4.0.0-A28 Ανάκλθςθ άδειασ οδικοφ μεταφορζα εμπορευμάτων / επιβατϊν
ΕΜ3.4.0.0-A29 Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων όλων των
ειδικοτιτων, με ι χωρίσ εξετάςεισ
ΕΜ3.4.0.0-A30Ζκδοςθ αδειϊν κοινοτικοφ τφπου Κοινοτικζσ άδειεσ για διεκνι οδικι
μεταφορά επιβατϊν (ΕΚ 1073/2009)
ΕΜ3.4.0.0-A31Ζκδοςθ αδειϊν κοινοτικοφ τφπου Κοινοτικζσ άδειεσ για διεκνι οδικι
μεταφορά εμπορευμάτων (ΕΚ 1072/2009) ΕΔΥΜ cop-document
Επικοινωνίεσ
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ΕΜ3.4.0.0-A32 Αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ / Χοριγθςθ πτυχίου χειριςτι
αςυρμάτου, ραδιοεραςιτζχνθ, άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ραδιοθλεκτρολόγου Α και Β,
ραδιοτεχνίτθ, βοθκοφ ραδιοτεχνίτθ, με ι χωρίσ εξετάςεισ
ΕΜ3.4.0.0-A33 Διενζργεια κεωρθτικϊν εξετάςεων για
ραδιοεραςιτζχνθ ειςαγωγικοφ επιπζδου και κατθγορίασ 1

τθν

απόκτθςθ

πτυχίου

ΕΜ3.4.0.0-A34 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ραδιοθλεκτρικοφ εργαςτθρίου κατθγοριϊν
Α, Β, Γ, ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων τθσ αδείασ και επιβολι ςχετικϊν κυρϊςεων
ΕΜ3.4.0.0-A35 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
ραδιοθλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτθ
ΕΜ3.4.0.0-A36 Ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων των αδειϊν ραδιοςτακμϊν (CB), ςτακμϊν
τθλεόραςθσ, ςτακμϊν αςυρμάτου, δεκτϊν λιψθσ - κεραιϊν ραδιοανακοινϊςεων, ειδικϊν
ραδιοδικτφων, αςφρματων τθλεφϊνων και ςυςκευϊν, ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ και
επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων
ΕΜ3.4.0.0-A37 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / μεταβολι αλλαγισ ςτοιχείων
άδειασ λειτουργίασ ραδιοεραςιτεχνικοφ ςτακμοφ
ΕΜ3.4.0.0-A38 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / μεταβολι αλλαγισ ςτοιχείων
ειδικισ άδεια κατθγορίασ 1 αναμεταδοτϊν επαναλθπτϊν - ραδιοφάρων
ΕΜ3.4.0.0-A39 Εποπτεία και ζλεγχοσ ςυςκευϊν για τθ ςυμμόρφωςι τουσ ωσ προσ τθν
θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC) και επιβολι κυρϊςεων εποπτεία -- ζλεγχοσ -κυρϊςεισ Κ.Υ.Α. 94649/8682/1993
ΕΜ3.4.0.0-A40 Μθτρϊο ραδιοεραςιτεχνϊν
ΕΜ3.4.0.0-A41 Μθτρϊο ραδιοςτακμϊν CB
ΕΜ3.4.0.0-A42 Μθτρϊο επαγγελματικϊν αδειϊν
ΕΜ3.4.0.0-A43 Αρχειοκζτθςθ φακζλων επαγγελματικϊν αδειϊν
Τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A44 Ζλεγχοσ προχποκζςεων αλλαγισ κφριων χαρακτθριςτικϊν οχθμάτων
--ΕΜ3.4.0.0-Δ44.1 Ζγκριςθ αλλαγισ ελαςτικϊν οχιματοσ
ΕΜ3.4.0.0-A45 Συγκρότθςθ επιτροπϊν ελζγχου ταυτότθτασ αυτοκινιτων - μοτοςικλετϊν
ΕΜ3.4.0.0-A46 Διενζργεια εντολισ ελζγχου οχιματοσ Ειδικισ Xριςθσ - Ειδικοφ Σκοποφ για
τθν ζγκριςθ από το ΥΥΜ
ΕΜ3.4.0.0-A47 Ζλεγχοσ οδθγιϊν ζγκριςθσ τφπου καινοφργιου οχιματοσ και χοριγθςθ
κωδικοφ ζγκριςθσ
ΕΜ3.4.0.0-A48 Χοριγθςθ εγκρίςεων διαςκευισ φορτθγϊν αυτοκινιτων
ΕΜ3.4.0.0-A49 Χοριγθςθ εγκρίςεων τφπου μεμονωμζνων αυτοκινιτων μεταφορϊν
επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A50 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων κυκλοφορίασ των ΦΔΧ
αυτοκινιτων, ΕΔΧ αυτοκινιτων και ΦΙΧ αυτοκινιτων από μικτά κλιμάκια ελζγχου και
επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
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ΕΜ3.4.0.0-A51 Τεχνικόσ ζλεγχοσ - επικεωριςεισ αυτοκινιτων που προςζρχονται για ζκδοςθ
άδειασ κυκλοφορίασ ι άλλο ςκοπό και άλλων περιπτϊςεων
ΕΜ3.4.0.0-A52 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / αλλαγισ ςτοιχείων καρτϊν
ψθφιακοφ ταχογράφου για οδθγοφσ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επιχειριςεισ και για Αρχζσ
Ελζγχου
ΕΜ3.4.0.0-A53 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για εκτελωνιςμό αυτοκινιτων
ΕΜ3.4.0.0-A54 Χοριγθςθ ςθμειϊματοσ ζλξθσ ελαφρϊν ρυμουλκοφμενων
ΕΜ3.4.0.0-A55 Χοριγθςθ Σθμειϊματοσ Ρροςάρτθςθσ υμουλκοφμενου
ΕΜ3.4.0.0-A56 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ για τον εκτελωνιςμό
του
ΕΜ3.4.0.0-A57 Χάραξθ αρικμοφ αςφαλείασ οχιματοσ
ΕΜ3.4.0.0-A58 Αρχειοκζτθςθ αποφάςεων εγκρίςεων τφπου οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A59 Θεϊρθςθ μελετϊν οχθμάτων
ΕΜ3.4.0.0-A60 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων απαλλαγισ για περιοριςτζσ ταχφτθτασ
ΕΜ3.4.0.0-A61 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για τοποκζτθςθ υδραυλικισ πόρτασ.
ε. Στο Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Μεταφορϊν (ΚΩΔ. ΕΜ3.5) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Επικοινωνία, ενθμζρωςθ, παραλαβι, ζλεγχοσ, διαβίβαςθ,
πλθροφόρθςθ και διεκπεραίωςθ όλων των διοικθτικϊν υποκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
ΕΜ3.5.0.0-A1 Διαχείριςθ δεδομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ (μεταβολζσ,
παρουςία, άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ των αντίςτοιχων
Τμθμάτων των Διευκφνςεων Διοικθτικϊν / Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΕΜ3.5.0.0-A2 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ (μζριμνα για
προγραμματιςμό, προμικεια και διακίνθςθ), ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο Τμιμα
Ρρομθκειϊν
ΕΜ3.5.0.0-A3 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ και
μζριμνα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο
Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΕΜ3.5.0.0-A4 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ΕΜ3.5.0.0-A5 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων τθσ Διεφκυνςθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου,
ςφνταξθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου)
ΕΜ3.5.0.0-A6 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν των προϊςταμζνων και του
προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.5.0.0-A7 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα που δεν άπτονται αρμοδιότθτασ
άλλου Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι που απαιτοφν ςφνοψθ ςτοιχείων
ΕΜ3.5.0.0-A8 Γραμματειακι ςτιριξθ των ςχετικϊν με τθ Διεφκυνςθ Επιτροπϊν και Ομάδων
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ΕΜ3.5.0.0-A9 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.5.0.0-A10 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, διάκεςθ εντφπων).
ΕΜ3.5.0.0-A11 Τιρθςθ Μθτρϊων οχθμάτων, αδειϊν, πινακίδων, καρτϊν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ
κ.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 Δεςμεφςεισ παραβόλων e-paravolo.
ςτ. Στο Σμιμα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Εορδαίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ (ΚΩΔ. ΕΜ3.6)ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων τθσ Εορδαίασ.
Αρμοδιότθτεσ
Άδειεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A1 Ζκδοςθ νζων αδειϊν κυκλοφορίασ και χοριγθςθ πινακίδων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.1 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΕΙΧ και ΔΙΧ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.2 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.3 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.4 Χοριγθςθ νζασ άδειασ ΕΔΧ (νζο δικαίωμα κζςθσ ςε κυκλοφορία) ι
μετατροπι υφιςτάμενθσ άδειασ ςε άλλο τφπο Ν. 4070/12
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.5 Ζκδοςθ νζασ άδειασ ςε αντικατάςταςθ κυκλοφοροφντοσ οχιματοσ
Δθμοςίασ Χριςθσ ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.6 Ζκδοςθ νζασ άδειασ Δθμοςίασ Ανεξάρτθτθσ μονάδοσ () ΦΔΧ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ1.7 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ και χοριγθςθ Δοκιμαςτικϊν πινακίδων
(ΔΟΚ)
ΕΜ3.6.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδειϊν κυκλοφορίασ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ κινθτιρα οχθμάτων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ χρϊματοσ οχθμάτων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ
Υγραεριοκίνθςθσ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.5 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω προςάρτθςθσ/αντικατάςταςθσ Ελκυςτιρα Επικακθμζνου - υμουλκουμζνου κ.ά. Φορτθγϊν
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.6 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω διάςπαςθσ Συρμοφ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ2.7 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω
αμαξϊματοσ, αφξθςθσ μικτοφ βάρουσ φορτθγϊν
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μετατροπισ

αμαξϊματοσ,

αλλαγισ

ΕΜ3.6.0.0-A3 Ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρικμοφ πλαιςίου
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ,ΔΙΧ, ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ3.1 Χοριγθςθ αντιγράφων αδειϊν κυκλοφορίασ, λόγω απϊλειασ, φκοράσ,
κλοπισ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ3.2 Αντικατάςταςθ πινακίδων, λόγω απϊλειασ, φκοράσ, κλοπισ
ΕΜ3.6.0.0-A4 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν Ακινθςίασ - Διαγραφισ Οχθμάτων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.1 Ραραλαβι ςτοιχείων κυκλοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ, ΦΔΧ, και ΕΔΧ και
χοριγθςθ βεβαιϊςεων ακινθςίασ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.2 Ζλεγχοσ ειςερχόμενων εγγράφων και ςτοιχείων κυκλοφορίασ ςτθν
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω ακινθςίασ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.3 Επαναχοριγθςθ άδειασ κυκλοφορίασ και πινακίδων ΦΙΧ, ΦΔΧ και ΕΔΧ από
ακινθςία
--ΕΜ3.6.0.0-Δ4.4 Οριςτικι διαγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A5 Ραρακολοφκθςθ - Διαχείριςθ Κυριότθτασ Οχθμάτων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.1 Μεταβιβάςεισ Επιβατθγϊν και Δικφκλων (ΕΙΧ και ΔΙΧ)
-ΕΜ3.6.0.0-Δ5.2 Άρςθ παρακράτθςθσ κυριότθτασ αυτοκινιτων
--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.3 Θλεκτρονικι Δζςμευςθ ι Αποδζςμευςθ οχθμάτων μετά από Δικαςτικι ι
Διοικθτικι πράξθ, μζςω τθσ εφαρμογισ του αρμόδιου Υπουργείου
--ΕΜ3.6.0.0-Δ5.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντιγράφου βιβλιαρίου μεταβολϊν κατοχισ και
κυριότθτασ αυτοκινιτου ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ, ΛΙΧ
ΕΜ3.6.0.0-A6 Αποχαρακτθριςμόσ οχθμάτων Δθμοςίασ Χριςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για κζματα αδειϊν κυκλοφορίασ, μεταβιβάςεων,
ακινθςίασ, κ.ά.
ΕΜ3.6.0.0-A8 Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ πρόςκετων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
κυκλοφοροφντων οχθμάτων, ςφμφωνα με νζεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ Ε.Ε. (άδειεσ
κυκλοφορίασ νζου τφπου) - Διορκϊςεισ ςτοιχείων αδειϊν κυκλοφορίασ
ΕΜ3.6.0.0-A9 Αποςτολι φακζλου οχιματοσ ςε άλλθ ςυγκοινωνιακι περιοχι
ΕΜ3.6.0.0-A10 Τθλεφωνικι Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν-Ραροχι πλθροφοριϊν
ΕΜ3.6.0.0-A11 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων (κζματα αδειϊν κυκλοφορίασ και μεταβιβάςεων)
Επιχειριςεισ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A12 Καταχϊρθςθ λοιπϊν μεταφορικϊν επιχειριςεων (φυςικά ι νομικά
πρόςωπα) που λειτοφργθςαν πριν τθν ζναρξθ του Ν.3887/10 και ςυνεχίηουν να
λειτουργοφν με το παλιό κακεςτϊσ ςτο Σφςτθμα Εκνικοφ Μθτρϊου Μεταφορικϊν
Επιχειριςεων
ΕΜ3.6.0.0-A13 Ζγκριςθ Τροποποίθςθσ Λειτουργίασ Ιδιότυπων Μεταφορικϊν Εταιρειϊν ΙΜΕ (Ν. 383/76)
ΕΜ3.6.0.0-A14 Ζκδοςθ άδειασ προςωρινισ λειτουργίασ Μεταφορικισ Επιχείρθςθσ (Ρ.Δ
346/01) Επιβατικϊν και Εμπορευματικϊν μεταφορϊν
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ΕΜ3.6.0.0-A15 Ταξινόμθςθ και αποςτολι πιςτοποιθτικϊν τφπου Β ςτα αρμόδια τελωνεία,
μετά τθν καταχϊρθςθ νζων οχθμάτων ςτθν εφαρμογι του ΥΥΜ
Άδειεσ οδιγθςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A16 Χοριγθςθ αδειϊν οδιγθςθσ
--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.1 Ζκδοςθ Δελτίων Εκπαίδευςθσ Εξζταςθσ (ΔΕΕ) μετά τθν κατάκεςθ
φακζλου υποψθφίου οδθγοφ (αρχικόσ φάκελοσ/επζκταςθ άδειασ οδιγθςθσ)
--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.2 Θεωρθτικζσ εξετάςεισ υποψθφίων οδθγϊν
--ΕΜ3.6.0.0-Δ16.3 Ρρακτικζσ εξετάςεισ υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.6.0.0-A17 Χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) μετά από
διενζργεια κεωρθτικϊν εξετάςεων υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.6.0.0-A18 Σφναψθ - Ανανζωςθ ςυμβάςεων με γιατροφσ για τθν ιατρικι εξζταςθ
υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.6.0.0-A19 Εξζταςθ οδθγϊν /υποψθφίων οδθγϊν από τθν δευτεροβάκμια ιατρικι
επιτροπι
ΕΜ3.6.0.0-A20 Ανανζωςθ αδειϊν οδιγθςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A21 Αντικατάςταςθ αδειϊν οδιγθςθσ με Κοινοτικοφ Τφπου
ΕΜ3.6.0.0-A22 Ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ άδειασ
οδιγθςθσ αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν - παραπομπισ για επανεξζταςθ οδθγϊν
αυτοκινιτων αμφιβόλου οδθγθτικισ ικανότθτασ και υγείασ
ΕΜ3.6.0.0-A23 Επαναχοριγθςθ άδειασ οδιγθςθσ βάςει Συςτιματοσ Ελζγχου Συμπεριφοράσ
Οδθγϊν - ΣΕΣΟ (pointsystem)
ΕΜ3.6.0.0-A24 Μετατροπι άδειασ οδιγθςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A25 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / επζκταςθ / φκορά / απϊλεια ειδικισ άδειασ
οδιγθςθσ ΕΔΧ αυτοκινιτων
ΕΜ3.6.0.0-A26 Χοριγθςθ αντιγράφου απϊλειασ άδειασ οδιγθςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A27 Χοριγθςθ αντιγράφου λόγω φκοράσ άδειασ οδιγθςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A28 Χοριγθςθ αντιγράφου άδειασ οδιγθςθσ, λόγω απϊλειασ ι φκοράσ
ΕΜ3.6.0.0-A29 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν, κατοχισ άδειασ
οδιγθςθσ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ κ.ά.
Άδειεσ (Αναγγελίεσ) αςκιςεωσ επαγγελμάτων εκπαίδευςθσ οδθγϊν
ΕΜ3.6.0.0-A30 Αναγγελία ζναρξθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ εκπαιδευτοφ υποψθφίων
οδθγϊν / Ανανζωςθ δικαιϊματοσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν
ΕΜ3.6.0.0-A31 Αναγγελία εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν προερχόμενου από κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί ζναρξθσ τθσ ίδιασ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα
ΕΜ3.6.0.0-A32 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κζντρου Θεωρθτικισ Εκπαίδευςθσ
υποψθφίων οδθγϊν ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
--ΕΜ3.6.0.0-Δ32.1 Αναγγελία ίδρυςθσ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
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--ΕΜ3.6.0.0-Δ32.2 Αναγγελία λειτουργίασ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
ΕΜ3.6.0.0-A33 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Σχολισ / Κζντρου Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ για τθ χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΡΕΙ) ςε οδθγοφσ
μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A34 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ άδειασ λειτουργίασ Σχολισ / Κζντρου
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ για τθ χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ
(ΡΕΙ) ςε οδθγοφσ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A35 Αναγγελία ίδρυςθσ και λειτουργίασ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ
υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
ΕΜ3.6.0.0-A36 Αναγγελία ίδρυςθσ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων οδθγϊν
αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
ΕΜ3.6.0.0-A37 Αναγγελία λειτουργίασ Σχολισ / Υποκαταςτιματοσ ςχολισ υποψθφίων
οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν
ΕΜ3.6.0.0-A38 Ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ αδειϊν
λειτουργίασ ςχολϊν οδθγϊν - υποκαταςτθμάτων - ςχολϊν ΚΕΘΕΥΟ - ςχολϊν ΡΕΙ - ΣΕΚΑΜ ΣΕΚΟΟΜΕ
ΕΜ3.6.0.0-A39 Ζλεγχοι Σχολϊν - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολϊν ΡΕΙ - Σχολϊν ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ
Εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A40 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτεγαςμζνων ςτακμϊν επιβατικϊν
αυτοκινιτων άνευ αντλιϊν καυςίμων
ΕΜ3.6.0.0-A41 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ αμιγϊν ι μικτϊν πρατθρίων
υγρϊν καυςίμων και υγραερίου
ΕΜ3.6.0.0-A42 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςτεγαςμζνων πλυντθρίων-λιπαντθρίων
επιβατικϊν αυτοκινιτων
ΕΜ3.6.0.0-A43 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων
ΕΜ3.6.0.0-A44 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ / καλισ λειτουργίασ Θ/Μ
εγκαταςτάςεων Θ/Μ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.6.0.0-A45 Διενζργεια ελζγχων ςε εγκαταςτάςεισ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων -ςτακμϊν αυτοκινιτων ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.6.0.0-A46 Διενζργεια ελζγχων τιρθςθσ των όρων των Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν
Δεςμεφςεων (Ρ.Ρ.Δ.) πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.6.0.0-A47 Χοριγθςθ Καταλόγου Εφαρμοηόμενων Ρ.Ρ.Δ. πρατθρίων υγρϊν καυςίμων
και λοιπϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.6.0.0-A48 Ζκδοςθ αποφάςεων Διοικθτικζσ πράξεισ προςωρινισ ι οριςτικισ αφαίρεςθσ
λειτουργίασ πρατθρίων υγρϊν καυςίμων - υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων λιπαντθρίων -ςτακμϊν αυτοκινιτων - ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν
εγκαταςτάςεων
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ΕΜ3.6.0.0-A49 Ζκδοςθ αποφάςεων Διοικθτικζσ πράξεισ ςφράγιςθσ εγκαταςτάςεων
πρατθρίων υγρϊν καυςίμων - υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων
-ςτακμϊν αυτοκινιτων - ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων.
ΕΜ3.6.0.0-A50 Σφράγιςθ / Αποςφράγιςθ εγκαταςτάςεων πρατθρίων υγρϊν καυςίμων υγραερίου - πεπιεςμζνου αερίου - πλυντθρίων - λιπαντθρίων - ςτακμϊν αυτοκινιτων ςυνεργείων αυτοκινιτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων
ΕΜ3.6.0.0-A51 Αναγγελία και ανανζωςθ λειτουργίασ Ιδιωτικοφ Κζντρου Τεχνικοφ Ελζγχου
Οχθμάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
ΕΜ3.6.0.0-A52 Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ των ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων για τθν
τοποκζτθςθ και ζλεγχο περιοριςτϊν ταχφτθτασ - ταχογράφων
ΕΜ3.6.0.0-A53 Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ των ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων για
χοριγθςθ κάρτασ ελζγχου καυςαερίων (Κ.Ε.Κ.)
ΕΜ3.6.0.0-A54 Χοριγθςθ καρτϊν ελζγχου καυςαερίων (Κ.Ε.Κ.) ςε εξουςιοδοτθμζνα
ςυνεργεία και ΚΤΕΟ
Άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
ΕΜ3.6.0.0-A55 Χοριγθςθ / ανανζωςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μεταφορζα
εμπορευμάτων και επιβατϊν εκνικϊν και διεκνϊν μεταφορϊν, ζλεγχοσ εφαρμογισ των
όρων τθσ άδειασ και επιβολι κυρϊςεων
ΕΜ3.6.0.0-A56 Ανάκλθςθ άδειασ οδικοφ μεταφορζα εμπορευμάτων / επιβατϊν
ΕΜ3.6.0.0-A57 Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων όλων των
ειδικοτιτων, με ι χωρίσ εξετάςεισ
Τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A58 Ζλεγχοσ προχποκζςεων και ζγκριςθ αλλαγισ κφριων χαρακτθριςτικϊν
οχθμάτων
ΕΜ3.6.0.0-A59 Ζλεγχοσ οδθγιϊν ζγκριςθσ τφπου καινοφργιου οχιματοσ και χοριγθςθ
κωδικοφ ζγκριςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A60 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων κυκλοφορίασ των ΦΔΧ
αυτοκινιτων, ΕΔΧ αυτοκινιτων και ΦΙΧ αυτοκινιτων από μικτά κλιμάκια ελζγχου και
επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
ΕΜ3.6.0.0-A61 Τεχνικόσ ζλεγχοσ - επικεωριςεισ αυτοκινιτων που προςζρχονται για ζκδοςθ
άδειασ κυκλοφορίασ ι άλλο ςκοπό και άλλων περιπτϊςεων
ΕΜ3.6.0.0-A62 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / αλλαγισ ςτοιχείων καρτϊν
ψθφιακοφ ταχογράφου για οδθγοφσ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επιχειριςεισ και για Αρχζσ
Ελζγχου
ΕΜ3.6.0.0-A63 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για εκτελωνιςμό αυτοκινιτων
ΕΜ3.6.0.0-A64 Χοριγθςθ ςθμειϊματοσ ζλξθσ ελαφρϊν ρυμουλκοφμενων
ΕΜ3.6.0.0-A65 Χοριγθςθ Σθμειϊματοσ Ρροςάρτθςθσ υμουλκοφμενου
ΕΜ3.6.0.0-A66 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ για τον εκτελωνιςμό
του
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ΕΜ3.6.0.0-A67 Χάραξθ αρικμοφ αςφαλείασ οχιματοσ
ΕΜ3.6.0.0-A68 Διαχείριςθ δεδομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ (μεταβολζσ, παρουςία,
άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A69 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό,
προμικεια και διακίνθςθ) και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A70 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του Τμιματοσ, μζριμνα
για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A71 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A72 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων (τιρθςθ πρωτοκόλλου, ςφνταξθ επικφρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου του Τμιματοσ)
ΕΜ3.6.0.0-A73 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα του Τμιματοσ
ΕΜ3.6.0.0-A74 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν του Τμιματοσ και
ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.6.0.0-A75 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, κεϊρθςθ αντιγράφων και του
γνιςιου τθσ υπογραφισ, διάκεςθ εντφπων)
ΕΜ3.6.0.0-A76 Τιρθςθ Μθτρϊων οχθμάτων, αδειϊν, πινακίδων, καρτϊν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ
κ.λπ.
ΕΜ3.6.0.0-A77 Χοριγθςθ - Ανανζωςθ δελτίων ςτάκμευςθσ ςε ΑμεΑ.
η. Στο Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων και Σεχνικϊν Θεμάτων Αμυνταίου τθσ
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Φλϊρινασ (ΚΩΔ. ΕΜ3.7)ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν ΡΕ Φλϊρινασ για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων του
Αμυνταίου.
Αρμοδιότθτεσ
Άδειεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων
ΕΜ3.7.0.0-A1 Ζκδοςθ νζων αδειϊν κυκλοφορίασ και χοριγθςθ πινακίδων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.1 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΕΙΧ και ΔΙΧ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.2 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.3 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.4 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ οχθμάτων Δθμοςίων Υπθρεςιϊν και
λοιπϊν φορζων του Δθμοςίου τομζα (N.Ρ.Δ.Δ., κρατικά Ν.Ρ.Ι.Δ. και ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ)
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--ΕΜ3.7.0.0-Δ1.5 Ζκδοςθ νζασ άδειασ κυκλοφορίασ και χοριγθςθ Δοκιμαςτικϊν πινακίδων
(ΔΟΚ)
ΕΜ3.7.0.0-A2 Τροποποίθςθ - ανανζωςθ αδειϊν κυκλοφορίασ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.1 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ κινθτιρα οχθμάτων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.2 Τροποποίθςθ άδειασ λόγω αλλαγισ χρϊματοσ οχθμάτων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.3 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ ΦΙΧ Κλειςτοφ Χϊρου
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.4 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ - Κατάκεςθ Δοκιμαςτικϊν πινακίδων
(ΔΟΚ)
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.5 Ανανζωςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ
Υγραεριοκίνθςθσ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.6 Ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ λόγω χάραξθσ ι αλλαγισ αρικμοφ πλαιςίου
οχιματοσ ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΔΙΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.7 Χοριγθςθ αντίγραφων αδειϊν κυκλοφορίασ, λόγω απϊλειασ, φκοράσ,
κλοπισ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ2.8 Αντικατάςταςθ πινακίδων, λόγω απϊλειασ, φκοράσ, κλοπισ
ΕΜ3.7.0.0-A3 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν Ακινθςίασ-Διαγραφισ Οχθμάτων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.1 Ραραλαβι ςτοιχείων κυκλοφορίασ Οχθμάτων ΦΙΧ και χοριγθςθ
βεβαιϊςεων ακινθςίασ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ ειςερχόμενων εγγράφων και ςτοιχείων κυκλοφορίασ ςτθν
Υπθρεςία από Α.Α.Δ.Ε. λόγω ακινθςίασ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.3 Επαναχοριγθςθ άδειασ κυκλοφορίασ και πινακίδων ΦΙΧ, ΛΙΧ από ακινθςία
--ΕΜ3.7.0.0-Δ3.4 Οριςτικι διαγραφι, απόςυρςθ, εξαγωγι οχθμάτων
ΕΜ3.7.0.0-A4 Ραρακολοφκθςθ-Διαχείριςθ Κυριότθτασ Οχθμάτων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.1 Μεταβιβάςεισ Επιβατθγϊν και Δικφκλων (ΕΙΧ και ΔΙΧ)
--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.2 Μεταβιβάςεισ ΦΙΧ, ΛΙΧ
--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.3 Άρςθ παρακράτθςθσ κυριότθτασ αυτοκινιτων
--ΕΜ3.7.0.0-Δ4.4 Χοριγθςθ/τιρθςθ αντιγράφου βιβλιαρίου μεταβολϊν κατοχισ και
κυριότθτασ αυτοκινιτου ΦΙΧ,ΛΙΧ
ΕΜ3.7.0.0-A5 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για κζματα αδειϊν κυκλοφορίασ, μεταβιβάςεων,
ακινθςίασ, κ.ά.
ΕΜ3.7.0.0-A6 Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ πρόςκετων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
κυκλοφοροφντων οχθμάτων, ςφμφωνα με νζεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ Ε.Ε. (άδειεσ
κυκλοφορίασ νζου τφπου) - Διορκϊςεισ ςτοιχείων αδειϊν κυκλοφορίασ
Άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
ΕΜ3.7.0.0-A7 Βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ οχθμάτων κάκε
ειδικότθτασ
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ΕΜ3.7.0.0-A8 Βεβαίωςθ ορκισ αναγγελίασ ζναρξθσ επαγγζλματοσ ραδιοτεχνίτθ, βοθκοφ
ραδιοτεχνίτθ
Τεχνικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων
ΕΜ3.7.0.0-A9 Χοριγθςθ εγκρίςεων διαςκευισ φορτθγϊν αυτοκινιτων
ΕΜ3.7.0.0-Α10 Διενζργεια εντολισ ελζγχου οχιματοσ Ειδικισ Χριςθσ - Ειδικοφ Σκοποφ για
τθν ζγκριςθ από το ΥΥΜ
ΕΜ3.7.0.0-A11 Χοριγθςθ / ανανζωςθ / αντικατάςταςθ / αλλαγισ ςτοιχείων καρτϊν
ψθφιακοφ ταχογράφου για οδθγοφσ, ςυνεργεία-τεχνίτεσ, επιχειριςεισ και για Αρχζσ
Ελζγχου
ΕΜ3.7.0.0-A12 Χοριγθςθ ςθμειϊματοσ ζλξθσ ελαφρϊν ρυμουλκοφμενων
ΕΜ3.7.0.0-A13 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ για τον εκτελωνιςμό
του
ΕΜ3.7.0.0-A14 Διαχείριςθ δεδομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ (μεταβολζσ, παρουςία,
άδειεσ, κινιςεισ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.7.0.0-A15 Διαχείριςθ προμθκειϊν και υλικϊν γραφείου (μζριμνα για προγραμματιςμό,
προμικεια και διακίνθςθ) και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.7.0.0-A16 Διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ του Τμιματοσ, μζριμνα
για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.7.0.0-A17 Διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ενθμζρωςθ του Τμιματοσ
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.7.0.0-A18 Διαχείριςθ εγγράφων και αρχείων (τιρθςθ πρωτοκόλλου, ςφνταξθ επικφρωςθ - αναπαραγωγι - ψθφιοποίθςθ εγγράφων, διεκπεραίωςθ αλλθλογραφίασ,
αρχειοκζτθςθ, τιρθςθ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου του Τμιματοσ)
ΕΜ3.7.0.0-A19 Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κζματα του Τμιματοσ
ΕΜ3.7.0.0-A20 Διαχείριςθ του αρχείου προμθκειϊν και προμθκευτϊν του Τμιματοσ και
ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
ΕΜ3.7.0.0-A21 Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν (παροχι πλθροφοριϊν, κεϊρθςθ αντιγράφων και του
γνιςιου τθσ υπογραφισ, διάκεςθ εντφπων)
ΕΜ3.7.0.0-A22 Τιρθςθ Μθτρϊων οχθμάτων, αδειϊν, πινακίδων, καρτϊν ςτάκμευςθσ ΑμεΑ
κ.λπ.
ΕΜ3.7.0.0-A23 Χοριγθςθ - Ανανζωςθ δελτίων ςτάκμευςθσ ςε ΑμεΑ.
Άξζξν 36
Γεληθή Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (ΚΩΔ. ΑΚ) ζχει τον εξισ
ςτρατθγικό ςκοπό:
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τρατθγικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ εφαρμογισ πολιτικϊν και δράςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ
ποιότθτασ των αγροτικϊν προϊόντων τθσ Ρεριφζρειασ, τθ διαςφάλιςθ αειφόρων πρακτικϊν
γεωργίασ και αλιείασ, τθν αςφάλεια των τροφίμων, τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό
των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, τθ διενζργεια ελζγχων ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία για τθν προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου, τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ των ηϊων
και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια.
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνεργάηεται με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςτο
ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων ςτο
πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου τθσ.
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΑΚ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΑΚ1

Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ

ΑΚ2

Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Γθσ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΑΚ3

Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, με τοπικι
αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

ΑΚ4

Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ
Άξζξν 37
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο

1. Θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ (ΚΩΔ. ΑΚ1) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ανταγωνιςτικοφ αγροτικοφ τομζα τθσ
περιφζρειασ, μζςα από τθν κατάρτιςθ ετιςιων και πολυετϊν περιφερειακϊν αναπτυξιακϊν
προγραμμάτων για τθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθν αλιεία, τθν εκπόνθςθ και
αξιολόγθςθ ςχετικϊν μελετϊν και μζτρων πολιτικισ, κακϊσ και τθ μζριμνα για τθν
ανάπτυξθ και τθν ποιοτικι βελτίωςθ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ ςτον τομζα τθσ
φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ αντίςτοιχα, ςε ςυνδυαςμό με τθ λιψθ των αναγκαίων
μζτρων για τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων.
Θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ εφαρμόηει τισ εκνικζσ πολιτικζσ ςτα κζματα τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ, ςυνεργάηεται, επικοινωνεί και παρζχει πλθροφορίεσ ςτουσ Διμουσ τθσ
περιοχισ τθσ περιφζρειασ για τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ και παρζχει τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςτισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ, που αςκοφν αρμοδιότθτεσ
γεωργίασ, κτθνοτροφίασ και αλιείασ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ. Στο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ του προθγοφμενου εδαφίου είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ κοινϊν
εκδθλϊςεων με τουσ πρωτοβάκμιουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ι και
άλλουσ φορείσ για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των αγροτϊν και τθν εν γζνει εξυπθρζτθςι
τουσ.
2. Θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
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ΑΚ1.1

Τμιμα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

ΑΚ1.2

Τμιμα Αγροτικισ Ραραγωγισ

ΑΚ1.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ
ςε αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΑΚ1.1) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Κατάρτιςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ των ετιςιων
και πολυετϊν περιφερειακϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων για τθν αναβάκμιςθ τθσ
γεωργίασ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ αλιείασ και εν γζνει τθσ αγροδιατροφικισ αλυςίδασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ1.1.0.0-A1 Εκπόνθςθ και αξιολόγθςθ μελετϊν και μζτρων πολιτικισ που ςτοχεφουν ςτθν
ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα
ΑΚ1.1.0.0-A2 Υποβολι προτάςεων, εκπόνθςθ μελετϊν και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ
δράςεων που αφοροφν τθν ίδρυςθ καινοτόμων αναπτυξιακϊν δικτυϊςεων αναβάκμιςθσ
τθσ αγροδιατροφικισ αλυςίδασ
ΑΚ1.1.0.0-A3 Ζγκριςθ, ζλεγχοσ και παραλαβι ζργων και εργαςιϊν αγροτικισ ανάπτυξθσ
περιφερειακοφ επιπζδου
ΑΚ1.1.0.0-A4 Διαχείριςθ - εκτζλεςθ των εκχωροφμενων αρμοδιοτιτων των εκάςτοτε
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ι άλλων προγραμμάτων, που
αφοροφν:
-Στιριξθ για επενδφςεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ με τελικό προϊόν εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (γεωργικό προϊόν)
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ με τελικό προϊόν εκτόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (μθ γεωργικό προϊόν)
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων από επαγγελματίεσ αγρότεσ
-Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ επιχείρθςθσ για νζουσ γεωργοφσ
-Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ επιχείρθςθσ για μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ
-Ενιςχφςεισ για τθν ανάπτυξθ μικρϊν εκμεταλλεφςεων
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.1 Επεξεργαςία των κριτθρίων επιλογισ των πράξεων των υπομζτρων και
δράςεων και ειςιγθςθ ςτθν Αρχι Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ για τθν οριςτικοποίθςθ
ι/και τθν τροποποίθςι τουσ
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.2 Ζκδοςθ προςκλιςεων του Ρρογράμματοσ ςε περιφερειακό επίπεδο και
μζριμνα για τθν ευρεία δθμοςιοποίθςι τουσ
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--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.3 Διενζργεια αξιολογιςεων των αιτιςεων ςτιριξθσ για ςυμμετοχι ςτα
υπομζτρα και τισ δράςεισ του Ρρογράμματοσ, όπου θ Ρεριφζρεια δεν ζχει οριςτεί
ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ (ΕΦΔ)
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.4 Ζκδοςθ όλων των αναγκαίων αποφάςεων αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ
που αφοροφν τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ των δράςεων
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.5 Ενθμζρωςθ των δικαιοφχων για τισ υποχρεϊςεισ τουσ
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.6 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
των πράξεων
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.7 Ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ για τθν πορεία υλοποίθςθσ
των δράςεων, μζςω εκκζςεων προόδου και προβλζψεων, κακϊσ και ςυνεργαςία με αυτιν
για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και αποδοτικότερθ διαχείριςθ των πόρων
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.8 Μζριμνα για τθν καταχϊριςθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΡΣΑΑ) των ςτοιχείων που αφοροφν τισ πράξεισ και ευκφνθ για τθν
ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτά τουσ
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.9 Σφνταξθ και καταχϊριςθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΡΣΑΑ) των τεχνικϊν δελτίων πράξεων
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.10 Μζριμνα για τθν καταχϊριςθ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ και ελζγχου ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) και καταχϊριςι τουσ, εφόςον
απαιτείται από τθ δράςθ
--ΑΚ1.1.0.0-Δ4.11 Σφνταξθ των φακζλων πλθρωμισ πράξεων των δράςεων του
Ρρογράμματοσ και διαβίβαςι τουσ ςτον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν
ΑΚ1.1.0.0-A5 Ζλεγχοσ τιρθςθσ μακροχρόνιων υποχρεϊςεων των δικαιοφχων από
υλοποιθκείςεσ πράξεισ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου
ΑΚ1.1.0.0-A6 Ρεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ Δικτφου Γεωργικισ Λογιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ
(RICA-ΔΙΓΕΛΡ) και Ρρογράμματοσ υπολογιςμοφ Κόςτουσ Ραραγωγισ Αγροτικϊν Ρροϊόντων
(ΚΟΡΑΡ)
ΑΚ1.1.0.0-A7 Ρεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ Ρρογράμματοσ Ρρόωρθσ Συνταξιοδότθςθσ
ΑΚ1.1.0.0-A8 Ραραλαβι και εξζταςθ ενςτάςεων του μζτρου για τθ μείωςθ των αμοιβϊν
των μθχανικϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΑΚ1.1.0.0-A9 Σφνταξθ τομεακϊν και λοιπϊν προγραμμάτων ζργων υποδομισ για τθ
μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων και πρόταςθ για τθν ζνταξι τουσ ςε εκνικά ι ευρωπαϊκά
προγράμματα
ΑΚ1.1.0.0-A10 Αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν, οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν προβλθμάτων των
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων
ΑΚ1.1.0.0-A11 Κατάρτιςθ μελετϊν και εφαρμογι προγραμμάτων ανάπτυξθσ του
ιχκυοπονικοφ πλοφτου των ορεινϊν ρεόντων υδάτων, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
δαςικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΑΚ1.1.0.0-A12 Κατάρτιςθ μελετϊν ανάπτυξθσ του ιχκυοπονικοφ εν γζνει πλοφτου
ΑΚ1.1.0.0-A13 Σφνταξθ δελτίων αναφοράσ πορείασ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και
εποπτεία ετιςιου απολογιςμοφ δράςθσ πεπραγμζνων τθσ Διεφκυνςθσ
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ΑΚ1.1.0.0-A14 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Αγροτικισ Ραραγωγισ και των
Ρρογραμμάτων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και ενθμζρωςθ των αρμόδιων Τμθμάτων τθσ
Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ.
β. Στο Σμιμα Αγροτικισ Παραγωγισ (ΚΩΔ. ΑΚ1.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ και εποπτεία των δραςτθριοτιτων που αςκοφνται ςτουσ
τομείσ Φυτικισ, Ηωικισ Ραραγωγισ και Αλιείασ, κακϊσ και Ροιοτικοφ και
Φυτοχγειονομικοφ ελζγχου από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και
αναφζρονται ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων κατά τθν παραγωγι αγροτικϊν
προϊόντων, ςτθν προςταςία τθσ φυτικισ παραγωγισ, ςτο ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ
δράςεων και τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν προβολι, ανάδειξθ και προϊκθςθ
προϊόντων του αγροδιατροφικοφ τομζα τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και θ λιψθ των αναγκαίων
μζτρων για τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Φυτικισ και Ηωικισ Ραραγωγισ
ΑΚ1.2.0.0-A1 Ρεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων και λιψθ μζτρων
για βελτίωςθ τθσ δενδροκομίασ, τθσ αμπελουργίασ, των φυτϊν μεγάλθσ καλλιζργειασ, των
κθπευτικϊν κακϊσ και των καλλωπιςτικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
ΑΚ1.2.0.0-A2 Επιςιμανςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ εχκρϊν και αςκενειϊν του
φυτικοφ κεφαλαίου ςε περιφερειακό επίπεδο
ΑΚ1.2.0.0-A3 Μελζτθ και προγραμματιςμόσ διατιρθςθσ τθσ γονιμότθτασ και βελτίωςθσ των
γεωργικϊν εδαφϊν
ΑΚ1.2.0.0-A4 Ρεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ και διαχείριςθ προγραμμάτων ςυμμετοχισ
γεωργϊν ςε ςυςτιματα για τθν Ροιότθτα Τροφίμων
α) Κοινοτικά ςυςτιματα ποιότθτασ: Βιολογικι παραγωγι
β) Εκνικά ςυςτιματα ποιότθτασ:
- Σφςτθμα Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ ςτθ Φυτικι παραγωγι (AGRO 2)
- Σφςτθμα Διαχείριςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του χοίρειου κρζατοσ (AGRO 3)
ΑΚ1.2.0.0-A5 Συντονιςμόσ όλων των αγροπεριβαλλοντικϊν προγραμμάτων τθσ
Ρεριφζρειασ, παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ τουσ και εφαρμογι των προγραμμάτων για
τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ
ΑΚ1.2.0.0-A6 Στατιςτικι παρακολοφκθςθ παραγωγισ προϊόντων Βιολογικισ Γεωργίασ,
Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ) και Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ
Ζνδειξθσ (ΡΓΕ) φυτικισ, ηωικισ και αλιευτικισ προζλευςθσ
ΑΚ1.2.0.0-A7 Συντονιςμόσ και παρακολοφκθςθ τακτικϊν και εκτάκτων ελζγχων διακίνθςθσ
ηωοτροφϊν
ΑΚ1.2.0.0-A8 Συγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ Αναγνϊριςθσ
(ΔΕΑ), για τθν εξζταςθ προςφυγϊν κατά των αποφάςεων των Ρρωτοβάκμιων Επιτροπϊν
Αναγνϊριςθσ (ΡΕΑ)
Τομζασ Αλιείασ
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ΑΚ1.2.0.0-A9 Συγκζντρωςθ, καταγραφι και επεξεργαςία ςτοιχείων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ,
με ςκοπό τθ ςφνταξθ απολογιςτικϊν εκκζςεων και ςτρατθγικϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ για
τουσ τομείσ αλιείασ-υδατοκαλλιεργειϊν
ΑΚ1.2.0.0-A10 Κατάρτιςθ ετιςιων και πολυετϊν περιφερειακϊν αναπτυξιακϊν
προγραμμάτων για τθν αλιεία και υδατοκαλλιζργεια, κακϊσ και εκπόνθςθ και αξιολόγθςθ
ςχετικϊν μελετϊν και μζτρων πολιτικισ
Τομζασ Εγγείων Βελτιϊςεων
ΑΚ1.2.0.0-A11 Συγκρότθςθ και λειτουργία του Ρεριφερειακοφ Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου
Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων
ΑΚ1.2.0.0-A12 φκμιςθ κεμάτων που προκφπτουν από τθ χωροκζτθςθ τθσ γεωργικισ γθσ
και των βοςκοτόπων, τθν αλλαγι τθσ χριςθσ τουσ, τισ εγγειοδιαρκρωτικζσ επεμβάςεισ ςτισ
ιδιωτικζσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και μελζτθ των ςχετικϊν προβλθμάτων, ςε ςυνεργαςία
με τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
ΑΚ1.2.0.0-A13 Ζκδοςθ απόφαςθσ κακοριςμοφ ςφνκεςθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για
πλιρωςθ οργανικϊν κζςεων των ΤΟΕΒ και κάκε ςχετικισ λεπτομζρειασ.
γ. Στο Σμιμα Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν (ΚΩΔ. ΑΚ1.3) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Αγροτικοφ Τομζα, μζςω
ςτοχευμζνθσ κακοδιγθςθσ, επίκαιρθσ εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ 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.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ1.3.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και διενζργεια δράςεων ενθμζρωςθσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ
τθσ Ρεριφζρειασ, ιδίωσ για κζματα που αφοροφν το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποικιλία
των αγροτικϊν προϊόντων που κα παράγουν, τθν τεχνολογία τθσ παραγωγισ και τθ
χρθςιμοποίθςι τθσ ςτθν κακθμερινι πρακτικι, τθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ και τισ
προοπτικζσ τθσ
ΑΚ1.3.0.0-Δ1.1 Ενθμζρωςθ των αγροτϊν για τουσ διαφλουσ διάκεςθσ τθσ παραγωγισ τουσ,
τθ διεκνι και εγχϊρια ηιτθςθ, κακϊσ και για τθ δθμιουργία ομαδικϊν ι μεμονωμζνων
αγορϊν και ςυςτθμάτων διαχείριςισ τουσ
ΑΚ1.3.0.0-Δ1.2 Κακοδιγθςθ των αγροτϊν ςε κζματα ποιότθτασ, μεκόδων καλλιζργειασ,
κόςτουσ παραγωγισ και ανταγωνιςτικότθτασ
ΑΚ1.3.0.0-Δ1.3 Ρλθροφόρθςθ των αγροτϊν για τθν ειςαγωγι ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςτισ
εφαρμογζσ τουσ για τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, ιδίωσ ςε κζματα βελτίωςθσ φυτϊν και
ηϊων
ΑΚ1.3.0.0-Δ1.5 Ρλθροφόρθςθ των αγροτϊν ςε κζματα ποιότθτασ εδάφουσ των αγροτικϊν
γαιϊν, κακϊσ και ςε κζματα αγοράσ και μίςκωςθσ αγροτικϊν γαιϊν
ΑΚ1.3.0.0-Δ1.6 Κακοδιγθςθ των αγροτϊν ςε κζματα διατιρθςθσ και βελτίωςθσ των
φυςικϊν πόρων και ιδιαίτερα των υδατικϊν πόρων, κακϊσ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
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ΑΚ1.3.0.0-A2 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν και
ενθμερωτικϊν δράςεων αναβάκμιςθσ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ
ΑΚ1.3.0.0-Δ2.1 Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ αγροτϊν ςε κζματα ςφγχρονων μεκόδων
αγροτικισ παραγωγισ, νζων τεχνικϊν καλλιζργειασ, νζων καλλιεργειϊν ι εκτροφϊν και
νζων μεκόδων διαχείριςθσ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων
ΑΚ1.3.0.0-Δ2.2 Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ αγροτϊν για τισ εξελίξεισ ςτον αγροτικό τομζα,
ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο
ΑΚ1.3.0.0-Δ2.3 Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ αγροτϊν για τισ νζεσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ
γεωργίασ και τισ απαραίτθτεσ μορφζσ αγροτικισ οργάνωςθσ
ΑΚ1.3.0.0-Δ2.4 Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ αγροτϊν για τθ ςφνδεςθ τθσ αγροτικισ ζρευνασ,
των καινοτομιϊν και εξελίξεων ςτον αγροτικό χϊρο με τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων
τουσ ςτθν πράξθ – αναηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν
ΑΚ1.3.0.0-A3 Αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των εκπαιδευτικϊν και ενθμερωτικϊν
δράςεων του Τμιματοσ, ανατροφοδότθςθ και ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ.
Άξζξν 38
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Πνιηηηθήο Γεο
1. Θ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Γθσ (ΚΩΔ. ΑΚ2) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου με τθν εφαρμογι και το
ςυντονιςμό προγραμμάτων αναδαςμϊν, διανομϊν αγροκτθμάτων, του κτθματολογίου, των
κεμάτων εποικιςμοφ, των γεωδαιτικϊν και τοπογραφικϊν εργαςιϊν και των πολιτικϊν που
αφοροφν ςτθν εν γζνει διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και προςταςία εκτάςεων του Υπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ειδικότερα δε ςτον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των
διατάξεων που αφοροφν ςτθν παραχϊρθςθ κατά χριςθ κακϊσ και ςτθν εξαγορά ακινιτων.
Θ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Γθσ εφαρμόηει τισ εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ ςτα κζματα τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ, παρζχει τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςτισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ που
αςχολοφνται με κζματα Ρολιτικισ Γθσ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ενϊ είναι
αρμόδια για τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ
ςτθν ΡΕ Κοηάνθσ.
2. Θ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Γθσ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΑΚ2.1

Τμιμα Τοπογραφίασ

ΑΚ2.2

Τμιμα Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Γθσ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτιν
οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Σοπογραφίασ (ΚΩΔ. ΑΚ2.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Συντονιςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων εργαςιϊν αναδαςμϊν,
διανομϊν αγροκτθμάτων, κτθματολογίων, γεωδαιτικϊν και τοπογραφικϊν εργαςιϊν και
πολιτικϊν που αφοροφν ςτθν εν γζνει διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και προςταςία εκτάςεων του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ2.1.0.0-A1 Αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ των φυςικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν των
περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα εκτελεςτοφν εργαςίεσ και ςφνταξθ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ για
κάκε περίπτωςθ
ΑΚ2.1.0.0-A2 Σφνταξθ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, προγραμμάτων
εργαςιϊν αναδαςμοφ διαχωριςμϊν, διανομϊν, κτθματολογίων και γεωτοπογραφιςεων,
μζριμνα για τθν ζγκριςι τουσ και εκτζλεςθ αυτϊν
ΑΚ2.1.0.0-A3 Ανάκεςθ κάκε είδουσ εργαςιϊν και μελετϊν αναδαςμοφ και διανομϊν
εκτάςεων ι επί μζρουσ φάςεων αυτϊν ςε ιδιωτικά, τεχνικά ι άλλα μελετθτικά γραφεία ι
εταιρείεσ ι φορείσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί μελετϊν
ΑΚ2.1.0.0-A4 Συγκρότθςθ επιτροπϊν που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και
αφοροφν αντικείμενο του Τμιματοσ και ςυμμετοχι υπαλλιλων ςε αυτζσ
ΑΚ2.1.0.0-A5 Συγκρότθςθ τοπογραφικϊν ςυνεργείων από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, κατανομι
τουσ ςτθν Ρεριφζρεια και ανάκεςθ ςε αυτά εργαςιϊν υπαίκρου των προγραμμάτων τθσ
τοπογραφικισ υπθρεςίασ
ΑΚ2.1.0.0-A6 Συντονιςμόσ, παρακολοφκθςθ και τεχνικοδιοικθτικι κακοδιγθςθ από τουσ
ελεγκτζσ των τοπογραφικϊν ςυνεργείων, των τοπογραφικϊν εργαςιϊν, μζχρι τθν
παραγωγι του τελικοφ και κτθματολογικοφ αποτελζςματοσ
ΑΚ2.1.0.0-A7 Υπολογιςμοί των τριγωνομετρικϊν δικτφων όλων των εργαςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ
ΑΚ2.1.0.0-A8 Επίλυςθ των τεχνικϊν προβλθμάτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν με χριςθ
υπολογιςτϊν
ΑΚ2.1.0.0-A9 Συλλογι, ταξινόμθςθ, αξιολόγθςθ και παράδοςθ ςτο αρχείο όλων των
πλθροφοριϊν για τθ γθ, ιδίωσ των κτθματολογικϊν και φυςικϊν διακεςίμων που
ςυλλζγονται ςε κάκε εργαςία υπαίκρου
ΑΚ2.1.0.0-A10 Τεχνικι μελζτθ των κεμάτων που αναφφονται ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ
τθσ Διεφκυνςθσ και μζριμνα για τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν, με ζκδοςθ των αναγκαίων τεχνικϊν εγκυκλίων
ΑΚ2.1.0.0-A11 Μεταφορά και χρθςιμοποίθςθ νζασ τεχνολογίασ και μεκόδων κατά τθν
εκτζλεςθ και τον ζλεγχο των εργαςιϊν, μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθ χρθςιμοποίθςθ νζων μεκόδων εργαςίασ και οργάνων
μετριςεων
ΑΚ2.1.0.0-A12 Τιρθςθ τεχνικοφ αρχείου, με όλα τα πρωτότυπα και κυρωμζνα τεχνικά και
κτθματολογικά ςτοιχεία των εκτελοφμενων εργαςιϊν, αναπαραγωγι διαγραμμάτων και
κτθματολογικϊν πινάκων και διάκεςι τουσ ςε υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ και ιδιϊτεσ
ΑΚ2.1.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου τριγωνομετρικοφ, πολυγωνομετρικοφ και υψομετρικοφ
δικτφου
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ΑΚ2.1.0.0-A14 Τιρθςθ αρχείου δθμοςίων εκτάςεων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων
ΑΚ2.1.0.0-A15 Μζριμνα για τθν κφρωςθ και προϊκθςθ των εκτελοφμενων κτθματολογικϊν
εργαςιϊν, ενθμζρωςθ των κτθματολογικϊν πινάκων και διαγραμμάτων με τισ επερχόμενεσ
μεταβολζσ και τιρθςθ του μθτρϊου των εργαςιϊν
ΑΚ2.1.0.0-A16 Συνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ για τθν ενοποίθςθ ςχεδίων
και τθν παραγωγι τουσ ςε διάφορεσ κλίμακεσ, κακϊσ και μελζτθ και χάραξθ παράλλθλων
ζργων ςε εκοφςιουσ αναδαςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
ΑΚ2.1.0.0-A17 Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ για τθ ςφνταξθ του Εκνικοφ Κτθματολογίου
φορείσ για τθν τιρθςθ ενιαίων προδιαγραφϊν παραγωγισ κτθματολογικοφ προϊόντοσ, τθν
αμφίδρομθ διακίνθςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και αναγωγι τουσ ςε ενιαίο
προβολικό ςφςτθμα για τον ζλεγχο χριςεων τθσ γθσ και τθν εποπτικι παρουςίαςθ των
διαφόρων δραςτθριοτιτων ςτο γεωγραφικό χϊρο
ΑΚ2.1.0.0-A18 Σφνταξθ, τιρθςθ, ςυμπλιρωςθ και ολοκλιρωςθ κεματικϊν χαρτϊν, με
ςτοιχεία που κα ςυλλζγονται επιτόπου
ΑΚ2.1.0.0-A19 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων και διαγραμμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και
ζρευνα των φακζλων των εργαςιϊν για τον ζλεγχο αιτθμάτων και παραπόνων
ΑΚ2.1.0.0-A20 Τεχνικοδιοικθτικόσ ζλεγχοσ γραφείου των εργαςιϊν αναδαςμοφ και
διανομϊν, ςφνταξθ πινάκων και ςχεδιαγραμμάτων των εργαςιϊν αυτϊν και προϊκθςι
τουσ
ΑΚ2.1.0.0-A21 Σχεδίαςθ όλων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, ςχεδίαςθ αποςπαςμάτων
διαγραμμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ υπθρεςιϊν και πολιτϊν και γενικά κάκε ςχεδιαςτικι
εργαςία τθσ Διεφκυνςθσ
ΑΚ2.1.0.0-A22 Ραραλαβι και φφλαξθ των γεωδαιτικϊν και τοπογραφικϊν οργάνων και των
ςυμπλθρωματικϊν εργαλείων, υλικϊν και μθχανθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ, μζριμνα για τθν
επιςκευι και ςυντιρθςι τουσ και τιρθςθ βιβλίου Αποκικθσ.
β. Στο Σμιμα Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ (ΚΩΔ. ΑΚ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκι διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και προςταςία των εκτάςεων-ακινιτων
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, μζςω ελζγχου εφαρμογισ των
διατάξεων που αφοροφν τθν παραχϊρθςθ κατά χριςθ, τθν εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων και
διακζςιμων εποικιςτικϊν εκτάςεων, τθν εξαγορά των ακινιτων, κακϊσ και τον αναδαςμό
τθσ γθσ και τθ μεγζκυνςθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ2.2.0.0-A1 Ραραχϊρθςθ κατά χριςθ, ζναντι τιμιματοσ, ακινιτων που διαχειρίηεται το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα
ΑΚ2.2.0.0-A2 Εξαγορά αυκαιρζτων κατεχομζνων ακινιτων (εκτάςεων) που διαχειρίηεται το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
ΑΚ2.2.0.0-A3 Μθ προβολι δικαιωμάτων κυριότθτασ από το δθμόςιο ςε ακίνθτα
ΑΚ2.2.0.0-A4 Τζωσ αρμοδιότθτεσ του Αγροτικοφ Κϊδικα που εξακολουκοφν να διζπονται
από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκ. 36, παρ. 6α του Ν. 4061/2012
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ΑΚ2.2.0.0-A5 Σφςταςθ και εποπτεία λειτουργίασ των Επιτροπϊν κεμάτων Γθσ και Επίλυςθσ
Διαφορϊν
ΑΚ2.2.0.0-A6 Καταχϊριςθ ςτοιχείων ςτθν ψθφιακι βάςθ δεδομζνων του Οργανιςμοφ
Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων
(ΟΡΕΚΕΡΕ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΑΚ2.2.0.0-A7 Τιρθςθ των κτθματολογικϊν ςτοιχείων των διανομϊν απαλλοτριωμζνων
αγροκτθμάτων, κακϊσ και των αποφάςεων των Επιτροπϊν Απαλλοτριϊςεων και των
Επιτροπϊν Οριςτικϊν Διανομϊν
ΑΚ2.2.0.0-A8 Αναδαςμόσ τθσ γθσ και μεγζκυνςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με τισ
παρεχόμενεσ από το νόμο ςχετικζσ διευκολφνςεισ (Ν. 674/77)
ΑΚ2.2.0.0-A9 Χοριγθςθ Βεβαιϊςεων των οφειλομζνων τιμθμάτων από τζωσ παραχωριςεισ
κατά κυριότθτα και κατά χριςθ και τιρθςθ αρχείου περί ζγκαιρθσ καταβολισ αυτϊν
ΑΚ2.2.0.0-A10 Ζκδοςθ, διόρκωςθ και ακφρωςθ τίτλων κυριότθτασ κάκε τφπου
ΑΚ2.2.0.0-A11 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ εξάλειψθσ υποκικθσ παραχωροφμενων οικοπζδων ι
αγροτεμαχίων
ΑΚ2.2.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ περί μθ ανάκλθςθσ τίτλων κυριότθτασ ι αποφάςεων
ΕΑΚ
ΑΚ2.2.0.0-A13 Ζκδοςθ Απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ περί διόρκωςθσ κτθματολογικϊν
ςτοιχείων, παραχωρθτθρίων και αποφάςεων Επιτροπϊν Απαλλοτριϊςεων
ΑΚ2.2.0.0-A14 Συνεργαςία με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εκτάςεων
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
ΑΚ2.2.0.0-A15 Χοριγθςθ άδειασ μεταβίβαςθσ οικοπζδου που παραχωρικθκε ςτον
κλθροφχο με ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ
ΑΚ2.2.0.0-A16 Τιρθςθ του αρχείου τίτλων κυριότθτασ
ΑΚ2.2.0.0-A17 Ζκδοςθ φωτοαντιγράφων τίτλων κυριότθτασ, βεβαιϊςεων, αποφάςεων ΕΑΚ,
αποφάςεων Ρεριφερειάρχθ κ.λπ.
ΑΚ2.2.0.0-A18 Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ ανεμολογικϊν ιςτϊν
ΑΚ2.2.0.0-A19 Διαχείριςθ προςφυγϊν που υποβάλλονται ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ
ΑΚ2.2.0.0-A20 Μεταβίβαςθ δρόμων ςτουσ οικείουσ Διμουσ
ΑΚ2.2.0.0-A21 Ρροβολι δικαιωμάτων κυριότθτασ Δθμοςίου ςτο Νομικό Συμβοφλιο του
Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) για Κτθματολόγιο Νομοφ Κοηάνθσ
ΑΚ2.2.0.0-A22 Μθ προβολι δικαιωμάτων κυριότθτασ για χϊρουσ κρθςκευτικισ λατρείασ
ΑΚ2.2.0.0-A23 Κακοριςμόσ προςτίμου για άρςθ όρων και περιοριςμϊν παραχωρθκζντων
οικοπζδων
ΑΚ2.2.0.0-A24 Βεβαίωςθ περί πλιρουσ κυριότθτασ νομισ και κατοχισ Εκκλθςιαςτικϊν
Επιτροπϊν
ΑΚ2.2.0.0-A25 Βεβαίωςθ περί πλιρουσ κυριότθτασ νομισ και κατοχισ Διμων για ςχολικά
ακίνθτα
ΑΚ2.2.0.0-A26 Ρροςταςία των εποικιςτικϊν εκτάςεων από αυκαίρετεσ καταλιψεισ.
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Άξζξν 39
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
1. Οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΑΚ3) ζχουν
τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Μζριμνα για τθν ανάπτυξθ και ποιοτικι βελτίωςθ των τομζων τθσ
φυτικισ, ηωικισ και αλιευτικισ παραγωγισ, λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τον
εκςυγχρονιςμό και τθν αναδιάρκρωςθ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ ςτθν περιοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Οι Διευκφνςεισ αυτζσ οφείλουν να απευκφνονται ςτθν αντίςτοιχθ οργανικι μονάδα τθσ
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ, για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
2. Οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςυγκροτοφνται από
τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΑΚ3.0.1

Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ (4)

ΑΚ3.0.1.1 Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Εορδαίασ
ΑΚ3.0.1.2 Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Νεάπολθσ
ΑΚ3.0.1.3 Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Σερβίων
ΑΚ3.0.1.4 Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Αμυνταίου
ΑΚ3.1

Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ και Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

ΑΚ3.2

Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ και Αλιείασ

ΑΚ3.3

Τμιμα Ροιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου

ΑΚ3.4

Τμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων

ΑΚ3.5

Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ ΡΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Φλϊρινασ

3. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Αγροτικισ Οικονομίασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στα Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.0.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ραροχι αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν των οικείων Διευκφνςεων
Αγροτικισ Οικονομίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των αγροτϊν τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του
Γραφείου.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ3.0.1.0-A1 Άςκθςθ ςε τοπικό επίπεδο, εντόσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, των
αρμοδιοτιτων του ποιοτικοφ και φυτοχγειονομικοφ ελζγχου και φυτοπροςταςίασ, φυτικισ
και ηωικισ παραγωγισ που τουσ ανατίκενται.
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β. Στο Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ και Προγραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΚΩΔ. ΑΚ3.1)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων κατά τθν παραγωγι αγροτικϊν
προϊόντων, προςταςία τθσ φυτικισ παραγωγισ και λιψθ μζτρων για τθν ανάπτυξθ και τον
εκςυγχρονιςμό των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Φυτικισ παραγωγισ
ΑΚ3.1.0.0-A1 Υποβολι προτάςεων και μελετϊν για τθν εφαρμογι προγραμμάτων
αναδιάρκρωςθσ των καλλιεργειϊν και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ τουσ ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚ3.1.0.0-A2 Τιρθςθ αμπελουργικοφ-ελαιοκομικοφ μθτρϊου
ΑΚ3.1.0.0-A3 Ρρόγραμμα αναδιάρκρωςθσ - οριςτικισ εγκατάλειψθσ αμπελϊνων χοριγθςθσ δικαιωμάτων φφτευςθσ
ΑΚ3.1.0.0-A4 Συγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Αναγνϊριςθσ (ΡΕΑ),
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των Ομάδων Ραραγωγϊν (ΟμΡ), των
Οργανϊςεων Ραραγωγϊν (ΟΡ) και των Ενϊςεων Οργανϊςεων Ραραγωγϊν (ΕΟΡ), ςε
επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚ3.1.0.0-A5 Τιρθςθ του Μθτρϊου ΟμΡ, ΟΡ και ΕΟΡ και καταχϊριςθ των αποφάςεων τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Αναγνϊριςθσ (ΡΕΑ) και τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ
Αναγνϊριςθσ (ΔΕΑ)
ΑΚ3.1.0.0-A6 Υλοποίθςθ Δράςεων που αφοροφν τθ δωρεάν διανομι τροφίμων, ςτο πλαίςιο
ςτιριξθσ των παραγωγϊν
ΑΚ3.1.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων ιδιότθτασ αγρότθ ι κατόχου γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
για ζκδοςθ άδειϊν αγροτικοφ αυτοκινιτου
ΑΚ3.1.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων ςε παραγωγοφσ για τθν πϊλθςθ προϊόντων ιδίασ
παραγωγισ μζςω πλανόδιου εμπορίου
ΑΚ3.1.0.0-A9 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ αγροτεμαχίων
ΑΚ3.1.0.0-A10 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ και λειτουργικότθτασ για αγροτικζσ
αποκικεσ
ΑΚ3.1.0.0-A11 Εφαρμογι προγραμμάτων και λιψθ μζτρων για βελτίωςθ τθσ δενδροκομίασ,
τθσ αμπελουργίασ, των φυτϊν μεγάλθσ καλλιζργειασ, των κθπευτικϊν κακϊσ και των
καλλωπιςτικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν
ΑΚ3.1.0.0-A12 Διαχείριςθ ιλφοσ βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτθ γεωργία - Χοριγθςθ άδειασ
χρθςιμοποίθςθσ επεξεργαςμζνθσ ιλφοσ ςε καλλιζργειεσ
ΑΚ3.1.0.0-A13 Ρρόγραμμα εδαφολογικϊν αναλφςεων και φυλλοδιαγνωςτικισ με ςτόχο τθν
καλφτερθ διαχείριςθ λίπανςθσ ςτθν φυτικι παραγωγι και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ
ΑΚ3.1.0.0-A14 Διαχείριςθ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ

Ρρογράμματοσ

Ρρόωρθσ Συνταξιοδότθςθσ, ςε
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επίπεδο

ΑΚ3.1.0.0-A15 Ραρακολοφκθςθ, καταγραφι και καταχϊριςθ λογιςτικϊν ςτοιχείων
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, ςτο πλαίςιο του Δικτφου Γεωργικισ Λογιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ
(RICA-ΔΙΓΕΛΡ) και του Ρρογράμματοσ υπολογιςμοφ Κόςτουσ Ραραγωγισ Αγροτικϊν
Ρροϊόντων (ΚΟΡΑΡ), ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚ3.1.0.0-A16 Ραρακολοφκθςθ προγραμμάτων ςυμμετοχισ γεωργϊν ςε ςυςτιματα για τθ
Ροιότθτα Τροφίμων
α) Κοινοτικά ςυςτιματα ποιότθτασ: Βιολογικι παραγωγι
β) Εκνικά ςυςτιματα ποιότθτασ:
- Σφςτθμα Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ ςτθ Φυτικι παραγωγι (AGRO 2)
- Σφςτθμα Διαχείριςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του χοίρειου κρζατοσ (AGRO 3)
ΑΚ3.1.0.0-A17 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων για τθν απόδειξθ τθσ Ιδιότθτασ του Αγρότθ, Νζου
Αγρότθ, Νεοειςερχόμενου Νζου Αγρότθ
ΑΚ3.1.0.0-A18 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Ελζγχου (ΟΣΔΕ)
ΑΚ3.1.0.0-A19 Διαχείριςθ Συμβάςεων Ενεργειακϊν φυτϊν
ΑΚ3.1.0.0-A20 Συγκρότθςθ και λειτουργία Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Χωροταξίασ και
Ρεριβάλλοντοσ (ΡΕΧΩΡ), θ οποία γνωμοδοτεί για κάκε χωροταξικό και περιβαλλοντικό
κζμα ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, με ςκοπό τθ διαφφλαξθ και προςταςία τθσ
γεωργικισ γθσ από αλλαγι χριςθσ τθσ και ιδιαίτερα τθσ γεωργικισ γθσ με υψθλι
παραγωγικότθτα
ΑΚ3.1.0.0-A21 Γνωμοδοτιςεισ επί εκτάςεων τθσ Αγροτικισ Νομοκεςίασ
ΑΚ3.1.0.0-A22 Εγγραφι ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνίασ (ΚΘΜΟ) μονάδων
τροφίμων οικοτεχνικισ παραςκευισ
ΑΚ3.1.0.0-A23 Εφαρμογι όλων των αγροπεριβαλλοντικϊν προγραμμάτων, ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚ3.1.0.0-A24 Ζλεγχοσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ για τθν παραγωγι προϊόντων
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, βιολογικϊν, Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ),
Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ) κ.λπ.
Τομζασ Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
ΑΚ3.1.0.0-A25 Εκτζλεςθ των εκχωροφμενων αρμοδιοτιτων των εκάςτοτε Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ι άλλων προγραμμάτων, που αφοροφν:
-Στιριξθ για επενδφςεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ με τελικό προϊόν εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (γεωργικό προϊόν)
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ με τελικό προϊόν εκτόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (μθ γεωργικό προϊόν)
-Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων από επαγγελματίεσ αγρότεσ
-Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ επιχείρθςθσ για νζουσ γεωργοφσ
-Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ επιχείρθςθσ για μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ
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-Ενιςχφςεισ για τθν ανάπτυξθ μικρϊν εκμεταλλεφςεων
--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.1 Διενζργεια αξιολογιςεων των αιτιςεων ςτιριξθσ για ςυμμετοχι ςτα
υπομζτρα και τισ δράςεισ του Ρρογράμματοσ
--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.2 Ενθμζρωςθ των δικαιοφχων για τισ υποχρεϊςεισ τουσ
--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.3 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
των πράξεων
--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.4 Ενθμζρωςθ του Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για
τθν πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων που υλοποιοφνται ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
--ΑΚ3.1.0.0-Δ25.5 Καταχϊριςθ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ και ελζγχου ςτο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ).
γ. Στο Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ και Αλιείασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εφαρμογι προγραμμάτων και υλοποίθςθ δράςεων για τθν ανάπτυξθ
και τθν ποιοτικι βελτίωςθ των τομζων τθσ ηωικισ και τθσ αλιευτικισ παραγωγισ, τθν υγεία
και προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου, τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ αςφάλειασ
των παραγόμενων και ειςαγόμενων τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ και προϊόντων αυτϊν και
τθν ορκι διαχείριςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων ςτθν περιοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Ηωικισ παραγωγισ
ΑΚ3.2.0.0-A1 Μελζτθ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ βοοτροφίασ,
αιγοπροβατοτροφίασ, χοιροτροφίασ, πτθνοτροφίασ και λοιπϊν αγροτικϊν ηϊων και
ειςιγθςθ για τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων
ΑΚ3.2.0.0-A2 Χοριγθςθ αδειϊν κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ
ΑΚ3.2.0.0-A3 Γνωμοδοτιςεισ παραχϊρθςθσ εκτάςεων - περιβαλλοντικϊν όρων - μελετϊν
διαχείριςθσ αποβλιτων
ΑΚ3.2.0.0-A4 Ζλεγχοσ κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν, εγγραφζσ και εγκρίςεισ παραγωγϊν,
εμπόρων και διακινθτϊν ηωοτροφϊν και καταλογιςμόσ των ςχετικϊν τελϊν
--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.1 Ζλεγχοσ καταςτθμάτων - βιοτεχνιϊν ειςαγωγϊν
--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.2 Καταχϊριςθ επιχειριςεων ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Ηωοτροφϊν και
χοριγθςθ ςχετικοφ κωδικοφ εγγραφισ παραγωγισ - εμπορίασ ηωοτροφϊν
--ΑΚ3.2.0.0-Δ4.3 Κακοριςμόσ τελϊν εμπορίασ και διακίνθςθσ ηωοτροφϊν
ΑΚ3.2.0.0-A5 Ζλεγχοσ ελλθνικισ αγοράσ κρζατοσ για τθν προζλευςθ, καταγωγι και τιρθςθ
μθνιαίων ιςοηυγίων
ΑΚ3.2.0.0-A6 Εξζταςθ παρατυπιϊν, παραβάςεων και επιβολισ προςτίμων ςε κρεοπωλεία
ΑΚ3.2.0.0-A7 Συγκρότθςθ και λειτουργία διμελοφσ επιτροπισ ταξινομθτϊν ςφάγιων
βοοειδϊν και ελζγχου ςε ταξινομθμζνα ςφαγεία
ΑΚ3.2.0.0-A8 Εφαρμογι Ρρογραμμάτων ενίςχυςθσ των μελιςςοκομικϊν εκμεταλλεφςεων
ΑΚ3.2.0.0-A9 Τιρθςθ Μθτρϊου Μελιςςοκομικϊν Εκμεταλλεφςεων
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ΑΚ3.2.0.0-A10 Ζκδοςθ και κεϊρθςθ Μελιςςοκομικϊν Βιβλιαρίων
ΑΚ3.2.0.0-A11 Διαχείριςθ βοςκοτόπων
--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.1 Σφνταξθ Διαχειριςτικϊν Μελετϊν
--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.2 Ραραχϊρθςθ Δικαιωμάτων βόςκθςθσ (βοςκιςιμων γαιϊν)
--ΑΚ3.2.0.0-Δ11.3 Ενθμζρωςθ ΟΡΕΚΕΡΕ με ςτοιχεία που αφοροφν τουσ παραχωρθμζνουσ
βοςκοτόπουσ
ΑΚ3.2.0.0-A12 Εφαρμογι προγραμμάτων διατιρθςθσ ςπάνιων και αυτοχκόνων φυλϊν
ΑΚ3.2.0.0-A13 Ζκδοςθ
εκμεταλλεφςεων

αδειϊν

ίδρυςθσ

και

λειτουργίασ

πτθνοκτθνοτροφικϊν

Τομζασ Αλιείασ
ΑΚ3.2.0.0-A14 Μίςκωςθ με δθμοπραςία των ιχκυοτρόφων υδάτων εν γζνει
ΑΚ3.2.0.0-A15 Κακοριςμόσ προςτατευτικισ ηϊνθσ εκμιςκωμζνου ιχκυοτροφείου
ΑΚ3.2.0.0-A16 Κακοριςμόσ προςτατευτικισ ηϊνθσ πζριξ του τοποκετοφμενου αλιευτικοφ
εργαλείου
ΑΚ3.2.0.0-A17 Χαρακτθριςμόσ ωσ γεωργικϊν επιχειριςεων βιοτεχνικϊν και βιομθχανικϊν
εγκαταςτάςεων που αφοροφν υδατοκαλλιεργθτικζσ εκμεταλλεφςεισ
ΑΚ3.2.0.0-A18 Ζκδοςθ απόφαςθσ επιλογισ του τρόπου εκμετάλλευςθσ των ιχκυοτρόφων
υδάτων
ΑΚ3.2.0.0-A19 Ζκδοςθ απόφαςθσ εκμίςκωςθσ, χωρίσ δθμοπραςία, εφαπτόμενου των
ςυνόρων ιχκυοτρόφου φδατοσ και κακοριςμόσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ
ΑΚ3.2.0.0-A20 Απόφαςθ αυξομείωςθσ των ςυμβατικϊν δόςεων μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου
ςε ιδιϊτεσ.
ΑΚ3.2.0.0-A21 Υποβολι αιτιματοσ προσ παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Γενικοφ Επιτελείου
Στρατοφ για τον κακοριςμό των όρων των ςυμβάςεων εκμίςκωςθσ των εφαπτόμενων των
ςυνόρων λιμνϊν ι ιχκυοτρόφων υδάτων
ΑΚ3.2.0.0-A22 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ ιχκυοςκαλϊν και κακοριςμόσ τθσ ζδρασ και τθσ
χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ
ΑΚ3.2.0.0-A23 Εποπτεία κανονιςμϊν αλιείασ
--ΑΚ3.2.0.0-Δ23.1 Κακοριςμόσ περιοριςμϊν κατά τθ διενζργεια αλιείασ εντόσ των τεχνθτϊν
λιμνϊν για τθν προςταςία των ζργων που υπάρχουν ςε αυτζσ (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 περ.
Γ3)
--ΑΚ3.2.0.0-Δ23.2 Επιβολι ειδικϊν ι πρόςκετων περιοριςτικϊν μζτρων τθσ αλιείασ για
ποτάμιουσ, λιμναίουσ, λιμνοκαλάςςιουσ και άλλουσ υδάτινουσ χϊρουσ (άρκρο 10 του
ν.δ.420/1970, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 ν.1740/1987 και το άρκρο 9 παρ. 1 ν.
2040/1992)
ΑΚ3.2.0.0-A24 Χοριγθςθ αδειϊν ςκάφουσ - άδειασ πϊλθςθσ αλιευμάτων
ΑΚ3.2.0.0-A25 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ για ζκδοςθ άδειασ ΦΙΧ ιχκυοπαραγωγικοφ
αυτοκινιτου
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ΑΚ3.2.0.0-A26 Ζγκριςθ αντικατάςταςθσ αλιευτικοφ ςκάφουσ (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991
άρκρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρκρα 3 και 4, ΦΕΚ 98Αϋ)
ΑΚ3.2.0.0-A27 Χοριγθςθ άδειασ μεταβίβαςθσ κυριότθτασ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ
ςκάφουσ (π.δ. 261/1991, άρκρο 2).
ΑΚ3.2.0.0-A28 Χοριγθςθ άδειασ ςε αλιευτικά ςκάφθ για διενζργεια δοκιμαςτικισ αλιείασ
ΑΚ3.2.0.0-A29 Χοριγθςθ άδειασ αντικατάςταςθσ μθχανισ αλιευτικοφ ςκάφουσ (π.δ.
261/1991, άρκρο 4)
ΑΚ3.2.0.0-A30 Χοριγθςθ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ ςκάφουσ εςωτερικϊν υδάτων
ΑΚ3.2.0.0-A31 Χοριγθςθ εραςιτεχνικισ άδειασ αλιείασ [β.δ. 666/1966 άρκρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ
160 Αϋ) και π.δ. 373/1985]
ΑΚ3.2.0.0-A32 Ζγκριςθ για διενζργεια ακλθτικισ αλιείασ (π.δ. 373/1985 άρκρο 5 παρ. 2,
ΦΕΚ 131Αϋ)
ΑΚ3.2.0.0-A33 Κατάρτιςθ μελετϊν και προγραμμάτων για ανάπτυξθ αλιείασ
ΑΚ3.2.0.0-A34 Καταγραφι αλιζων - τεχνικϊν - αλιευμάτων - αλιευτικϊν εκμεταλλεφςεων
ΑΚ3.2.0.0-A35 Τιρθςθ μθτρϊου αλιζων και αλιευτικϊν ςκαφϊν
ΑΚ3.2.0.0-A36 Τιρθςθ μθτρϊου υδατοκαλλιεργειϊν και αλιείασ ςτα εςωτερικά φδατα
ΑΚ3.2.0.0-A37 Βεβαίωςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ παραγωγοφ λαϊκϊν αγορϊν ςτουσ
υδατοκαλλιεργθτζσ
ΑΚ3.2.0.0-A38 Ζγκριςθ για τθ διενζργεια εμπλουτιςμοφ λιμνϊν, γεωφραγμάτων και
ποταμϊν
ΑΚ3.2.0.0-A39 Κακοριςμόσ τθσ περιόδου απαγόρευςθσ τθσ αλιείασ με κάκε μζςο και
εργαλείο ςτισ λίμνεσ, τα γεωφράγματα
ΑΚ3.2.0.0-A40 Ζγκριςθ για τθ διοργάνωςθ διαγωνιςμϊν εραςιτεχνικισ και ακλθτικισ
αλιείασ
ΑΚ3.2.0.0-A41 Σφςταςθ τριμελϊν ςυμβουλίων εκδίκαςθσ αλιευτικϊν προςφυγϊν (άρκρο 9
παρ. 4 του ν. 2040/1992)
ΑΚ3.2.0.0-A42 Ζκδοςθ αποφάςεων καταςτροφισ, εκποίθςθσ και ζγκριςθσ του
αποτελζςματοσ τθσ ςχετικισ δθμοπραςίασ ι διάκεςθσ των δθμευκζντων υλικϊν και μζςων
αλιείασ (άρκρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27Αϋ)
ΑΚ3.2.0.0-A43 Απόφαςθ διάκεςθσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι ςε ερευνθτικά ιδρφματα ι ςε
νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα των πλωτϊν μζςων, εργαλείων και λοιποφ
εξοπλιςμοφ που δθμεφτθκε, εφόςον δεν ζχει πλειςτθριαςκεί (άρκρο 2 παρ. 3 ν.1740/1987,
ΦΕΚ 221Αϋ, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει)
ΑΚ3.2.0.0-A44 Επιβολι κυρϊςεων ςε όςουσ δεν παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
παραγωγι και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν (π.δ. 333/1990
άρκρο 2, ΦΕΚ 143Αϋ)
ΑΚ3.2.0.0-A45 Ειςιγθςθ μζτρων που αφοροφν τθ διακίνθςθ, μεταποίθςθ, τυποποίθςθ,
ςυντιρθςθ και εμπορία των αλιευτικϊν προϊόντων, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
και φορείσ
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ΑΚ3.2.0.0-A46 Γνωμοδότθςθ για τθν παραχϊρθςθ, μίςκωςθ και αναμίςκωςθ υδάτινων
εκτάςεων για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και μετεγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ,
κακϊσ και για τθ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδων
ΑΚ3.2.0.0-A47 Ζγκριςθ και τροποποίθςθ καταςτατικϊν αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν
ΑΚ3.2.0.0-A48 Εφαρμογι του Ρρογράμματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των
ιχκυοτρόφων υδάτων
ΑΚ3.2.0.0-A49 Ζγκριςθ για τθν τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ του είδουσ των εργαλείων με
τα οποία και μόνο επιτρζπεται θ αλιεία ςτισ λίμνεσ (άρκρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58Αϋ)
ΑΚ3.2.0.0-A50 Γνωμοδότθςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων για εγκαταςτάςεισ μονάδων
υδατοκαλλιεργειϊν
ΑΚ3.2.0.0-A51 Ζκδοςθ απόφαςθσ κοπισ καλαμϊνων ςε λίμνεσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚ3.2.0.0-A52 Συνεργαςία με φορείσ για τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων που
αφοροφν τον τομζα τθσ αλιείασ και τθν προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ και των
υδρόβιων οργανιςμϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
δ. Ειδικότερα, τα Τμιματα Ηωικισ Ραραγωγισ και Αλιείασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
Κοηάνθσ και Φλϊρινασ αςκοφν επιπρόςκετα και αντίςτοιχα τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ:
ΑΚ3.2.0.ΚΟ-A53 Ζκδοςθ απόφαςθσ για τον κακοριςμό όρων χοριγθςθσ εραςιτεχνικϊν
αδειϊν ςε κατοίκουσ άλλων περιοχϊν ςτθν τεχνθτι λίμνθ Ρολυφφτου (άρκρο 5 παρ. 5 του
ν. 972/1979, ΦΕΚ 224Αϋ)
ΑΚ3.2.0.ΦΛ-A54 Κακοριςμόσ του αρικμοφ των με μθχανικό αλιευτικό ςυγκρότθμα (γρι-γρι)
αλιευόντων ςυγκροτθμάτων ςτο ελλθνικό τμιμα τθσ Λίμνθσ Μεγάλθ Ρρζςπα και των
προχποκζςεων με τισ οποίεσ κα διενεργείται θ αλιεία (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ
49Αϋ)
ΑΚ3.2.0.ΦΛ-A55 Απαγόρευςθ ι ζγκριςθ χρθςιμοποίθςθσ οριςμζνων αλιευτικϊν εργαλείων
ςτισ λίμνεσ Μεγάλθ Ρρζςπα (β.δ. 249/1972, άρκρο 1 παρ. 2).
ε. Στο Σμιμα Ποιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου (ΚΩΔ. ΑΚ3.3) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των φυτικϊν γεωργικϊν προϊόντων, μζςω
διενζργειασ ποιοτικοφ και φυτοχγειονομικοφ ελζγχου προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ,
ειςαγομζνων και εξαγομζνων γεωργικϊν προϊόντων, πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και
φυτωρίων, φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, κακϊσ και ελζγχου επί των εκμεταλλεφςεων,
επιχειριςεων και ενϊςεων αυτϊν που εμπλζκονται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο παραγωγισ και
εμπορίασ φυτϊν και φυτικϊν προϊόντων.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ3.3.0.0-A1 Φυτοχγειονομικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ ειςαγομζνων και εξαγομζνων
φυτικϊν γεωργικϊν προϊόντων
ΑΚ3.3.0.0-A2 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ φυτοχγείασ και πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ
ΑΚ3.3.0.0-A3 Ζλεγχοσ μεταποιθμζνων ειςαγομζνων και εξαγομζνων φυτικϊν γεωργικϊν
προϊόντων και ζκδοςθ ανάλογων πιςτοποιθτικϊν ελζγχου
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ΑΚ3.3.0.0-A4 Φυτοχγειονομικόσ ζλεγχοσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και φυτωρίων και
χοριγθςθ φυτοχγειονομικοφ διαβατθρίου
ΑΚ3.3.0.0-A5 Ζλεγχοσ εφαρμογισ οινικισ νομοκεςίασ ςε οινοβιομθχανίεσ ωσ προσ τθν
παραγωγι, διακίνθςθ και εμπορία οινικϊν προϊόντων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.1 Ραραλαβι και ζλεγχοσ Δθλϊςεων παραγωγισ και αποκεμάτων οίνου
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.2 Ριςτοποίθςθ οίνων ΡΟΡ-ΡΓΕ-Ροικιλιακϊν
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.3 Χοριγθςθ ταινιϊν ελζγχου
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.4 Χοριγθςθ ζγκριςθσ αρίκμθςθσ ΡΓΕ
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.5 Ζλεγχοσ ετικετϊν
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.6 Ζλεγχοσ -κεϊρθςθ ςυνοδευτικϊν εγγράφων αμπελοοινικϊν προϊόντων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.7 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υγείασ για εξαγωγζσ οινικϊν προϊόντων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.8 Ραραλαβι και ζλεγχοσ Απογραφικϊν δελτίων οινοποιείων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.9 Χοριγθςθ των ενδείξεων Κτιμα, Αμπελϊνασ (εσ), Ρφργοσ, Μοναςτιρι,
Κάςτρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρζπαυλθ, Αμπζλι(α), Ορεινό(α) Κτιμα(τα), Ορεινόσ(οι)
Αμπελϊνασ(εσ)
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.10 Χοριγθςθ κωδικϊν αρικμϊν εμφιάλωςθσ κραςιοφ
--ΑΚ3.3.0.0-Δ5.11 Χοριγθςθ άδειασ χριςθσ τθσ ειδικισ ςφραγίδασ Εμφιαλωμζνων Οίνων
ΑΚ3.3.0.0-A6 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία
επιχειριςεων μεταποίθςθσ τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ
ΑΚ3.3.0.0-A7 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ εγκαταςτάςεων επιχειριςεων για τθν
τυποποίθςθ και ςυςκευαςία οπωροκθπευτικϊν
ΑΚ3.3.0.0-A8 Ζλεγχοσ μονάδων μεταποίθςθσ προϊόντων Φυτικισ Ραραγωγισ
ΑΚ3.3.0.0-A9 Ζλεγχοσ διακίνθςθσ των οπωροκθπευτικϊν προϊόντων νωπϊν και βακειάσ
κατάψυξθσ ςε όλθ τθν εμπορικι αλυςίδα
ΑΚ3.3.0.0-A10 Εφαρμογι του Ρρογράμματοσ ΜΕΝΟ (Μθτρϊο Εμπόρων Νωπϊν
Οπωροκθπευτικϊν) που αφορά ςτθν κατάρτιςθ και λειτουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων των
ςυναλλαςςόμενων ςτα νωπά οπωροκθπευτικά
ΑΚ3.3.0.0-A11 Ζλεγχοσ και δζςμευςθ e-παραβόλου ποιοτικοφ και φυτοχγειονομικοφ
ελζγχου
ΑΚ3.3.0.0-A12 Ζλεγχοσ διακίνθςθσ - αποκικευςθσ - εμπορίασ τροφίμων φυτικισ
προζλευςθσ ςε όλθ τθν εμπορικι αλυςίδα
ΑΚ3.3.0.0-A13 Ζλεγχοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων διαλογισ - τυποποίθςθσ μεταποίθςθσ - παραγωγισ τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ
ΑΚ3.3.0.0-A14 Συγκρότθςθ και λειτουργία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ
Κυρϊςεων, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ ποιοτικοφ ελζγχου ςτα νωπά επεξεργαςμζνα και βακειάσ
κατάψυξθσ οπωροκθπευτικά
ΑΚ3.3.0.0-A15 Τιρθςθ μθτρϊου εγγραφισ παραγωγϊν, διακινθτϊν, εξαγωγζων,
ειςαγωγζων φυτϊν, φυτικϊν προϊόντων και άλλων αντικειμζνων ι ενϊςεων αυτϊν με
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ενιαίο τρόπο, για τθ χοριγθςθ του φυτοχγειονομικοφ διαβατθρίου για ειςαγωγι
προϊόντων ι εξαγωγι τουσ ςε άλλα κράτθ τθσ ΕΕ
ΑΚ3.3.0.0-A16 Ρρόγραμμα δειγματολθψιϊν ςε γεωργικά προϊόντα για τον ζλεγχο
υπολειμμάτων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
ΑΚ3.3.0.0-A17 Ζκδοςθ αδειϊν λειτουργίασ καταςτθμάτων πϊλθςθσ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και ετιςιοσ ζλεγχοσ αυτϊν
ΑΚ3.3.0.0-A18 Ζλεγχοσ διάκεςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά και διαςφάλιςθ
ορκολογικισ χριςθσ αυτϊν
--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.1 Ζλεγχοσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.2 Ζλεγχοι ορκολογικισ χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.3 Ζλεγχοι ςτισ επιχειριςεισ καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε
κατοικθμζνουσ χϊρουσ
--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.4 Εφαρμογι
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα

Ρρογράμματοσ ελζγχου

ςπόρων

επενδεδυμζνων

με

--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.5 Ζλεγχοσ για τθν ορκι διεξαγωγι εξετάςεων για απόκτθςθ Ριςτοποιθτικοφ
Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων (Ρ.Ο.Χ.Γ.Φ)
--ΑΚ3.3.0.0-Δ18.6 Ενθμζρωςθ του κοινοφ ςτθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
ΑΚ3.3.0.0-A19 Ζλεγχοσ εχκρϊν και πακογόνων ςτισ καλλιζργειεσ - αποςτολι δειγμάτων
φυτικϊν ειδϊν και προϊόντων για διαπίςτωςθ του αιτίου προςβολισ
ΑΚ3.3.0.0-A20 Ραρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ επιβλαβϊν εχκρϊν των καλλιεργειϊν και
ζκδοςθ γεωργικϊν προειδοποιιςεων για εφαρμογι ψεκαςμϊν και τθν εφαρμογι μζτρων
για τθν αντιμετϊπιςι τουσ
ΑΚ3.3.0.0-A21 Ζλεγχοσ διακινοφμενου πατατόςπορου, δειγματολθψία - αποςτολι
δειγμάτων για αναλφςεισ για τθν πικανι παρουςία αςκενειϊν καραντίνασ
ΑΚ3.3.0.0-A22 Εφαρμογι προγράμματοσ δακοκτονίασ, αρουραιοκτονίασ και ακριδοκτονίασ
ΑΚ3.3.0.0-A23 Διενζργεια προγράμματοσ επιςκοπιςεων για εχκροφσ και αςκζνειεσ
καραντίνασ
ΑΚ3.3.0.0-A24 Ζλεγχοσ επί των εκμεταλλεφςεων, επιχειριςεων και ενϊςεων αυτϊν που
εμπλζκονται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο παραγωγισ και εμπορίασ φυτϊν και φυτικϊν
προϊόντων.
ςτ. Στο Σμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων (ΚΩΔ. ΑΚ3.4) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Μζριμνα για τθν ορκι διοίκθςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και
αξιοποίθςθ των λειτουργοφντων εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, τθν ορκι, εφρυκμθ και βιϊςιμθ
λειτουργία των Γενικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΓΟΕΒ), των Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων (ΟΕB) και των Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ) που
λειτουργοφν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κακϊσ και προϊκθςθ του Αγροτικοφ
Εξθλεκτριςμοφ και τθσ Εκμθχάνιςθσ τθσ Γεωργίασ.
Αρμοδιότθτεσ
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ΑΚ3.4.0.0-A1 Αξιοποίθςθ των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, με κάκε πρόςφορο μζςο, με ςκοπό
τθν απόδοςθ τθσ μζγιςτθσ ωφελιμότθτασ αυτϊν
ΑΚ3.4.0.0-A2 Μεταβίβαςθ ςτουσ ΟΕΒ των αρμοδιοτιτων διοίκθςθσ, λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A3 Μεταβίβαςθ ςτουσ ΟΕΒ τθσ αρμοδιότθτασ διοίκθςθσ ζργων αξιοποίθςθσ
εδάφουσ τθσ περιοχισ των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A4 Δυνατότθτα άςκθςθσ αρμοδιοτιτων διοίκθςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, εξ ολοκλιρου ι εν μζρει, κατ' εξαίρεςθ και μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ των ζργων, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ των ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A5 Δυνατότθτα ανάκεςθσ ςτουσ ΓΟΕΒ των αρμοδιοτιτων διοίκθςθσ, λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ αντλιοςταςίων που εξυπθρετοφν ζργα Βϋ τάξθσ
ΑΚ3.4.0.0-A6 Χαρακτθριςμόσ (ταξινόμθςθ) των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A7 Κακοριςμόσ τθσ περιόδου ανάπτυξθσ των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A8 Οριςμόσ των ηωνϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A9 Κακοριςμόσ του τρόπου εκμετάλλευςθσ των ηωνϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A10 Μεταβίβαςθ τθσ διαχείριςθσ, διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ ηωνϊν
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων ςε ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A11 Διαχείριςθ, διοίκθςθ και εκμετάλλευςθ ηωνϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων που
δεν ζχουν μεταβιβαςτεί ςε ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A12 Μζριμνα και διενζργεια των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ ςυγκρότθςθ
Ρροςωρινϊν Διοικουςϊν Επιτροπϊν (ΡΔΕ) για τθ διοίκθςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A13 Μζριμνα για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A14 Μζριμνα για τθ βελτίωςθ, ςυμπλιρωςθ, ανακαίνιςθ και επζκταςθ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων που ζχουν μεταβιβαςτεί ςτουσ ΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A15 Μζριμνα για τθ χρθματοδότθςθ ςυμπλθρωματικϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
δικαιοδοςίασ των ΟΕΒ και εκτζλεςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Ρρογραμμάτων και Δράςεων και τθν οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A16 Μζριμνα για τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςυμπλθρωματικϊν ζργων και τθν
υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων για τθν εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν
ζργων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων και τθν
οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A17 Μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ φκορϊν ι ηθμιϊν, οι οποίεσ
προκαλοφνται μετά τθ μεταβίβαςθ των ζργων ςτουσ ΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A18 Μζριμνα για τθ διάκεςθ πιςτϊςεων δθμοςίων επενδφςεων για ςυμμετοχι
του Δθμοςίου ςτισ δαπάνεσ διοίκθςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ
ηθμιϊν από πλθμμφρεσ ι άλλθ αιτία που ςυνιςτά ανωτζρα βία ςε ζργα εγγείων βελτιϊςεων
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δικαιοδοςίασ των ΟΕΒ, κακϊσ και εκτζλεςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων και τθν οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A19 Μζριμνα για τθ ςφνταξθ τεχνικισ ζκκεςθσ με προχπολογιςμό των
απαιτοφμενων δαπανϊν ςυντιρθςθσ των ζργων, εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό να
πραγματοποιθκεί από τουσ ΤΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A20 Ραροχι οδθγιϊν και παρακολοφκθςθ εφαρμογισ ςχεδίων και εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ από τουσ ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A21 Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ εγγειοβελτιωτικϊν
ζργων που ζχουν μεταβιβαςτεί ςτουσ ΟΕΒ, απολογιςτικά
ΑΚ3.4.0.0-A22 Σφςταςθ επιτροπισ προςδιοριςμοφ τθσ ωφζλειασ των εγγειοβελτιωτικϊν
ζργων και του φψουσ τθσ ειςφοράσ υπζρ ΤΟΕΒ και εκδίκαςθ ενςτάςεων κατά αποφάςεϊν
τθσ
ΑΚ3.4.0.0-A23 Κατάρτιςθ και ζγκριςθ προγράμματοσ καλλιεργειϊν εντόσ περιοχισ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, ςε ςυνεργαςία με το οικείο Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ και
Ρρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
ΑΚ3.4.0.0-A24 Οργάνωςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ αγροτϊν για τθ ςωςτι λειτουργία,
ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ των λειτουργοφντων ςυλλογικϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων,
κακϊσ και για τθ ςωςτι χριςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων αυτϊν
ΑΚ3.4.0.0-A25 Συγκζντρωςθ τεχνικϊν ςτοιχείων και ςτοιχείων λειτουργίασ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, δικαιοδοςίασ ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΡΔΕ και Τοπικϊν Επιτροπϊν
Αρδεφςεων (ΤΕΑ), και αποςτολι τουσ ςε ετιςια βάςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ
Θζματα Διαχείριςθσ/Διοίκθςθσ ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A26 Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ και κατάργθςθ των Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ)
ΑΚ3.4.0.0-A27 Μζριμνα για τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ καταργοφμενων ι διαλυόμενων
ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A28 Επζκταςθ ι μείωςθ τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ ΤΟΕΒ και οριςμόσ του
αρικμοφ των αντιπροςϊπων που εκλζγονται από τισ Τοπικζσ Συνελεφςεισ των ΤΟΕΒ και
ςυγκροτοφν τθ Γενικι Συνζλευςι (ΓΣ) τουσ
ΑΚ3.4.0.0-A29 Αντικατάςταςθ ολόκλθρου ι μζρουσ του ΔΣ ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ
λειτουργίασ του ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A30 Αντικατάςταςθ των αντιπροςϊπων που εκλζγονται από τισ Τοπικζσ
Συνελεφςεισ των ΤΟΕΒ, λόγω αδικαιολόγθτων απουςιϊν ςε ςυνελεφςεισ τθσ ΓΣ
ΑΚ3.4.0.0-A31 Διενζργεια των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθ ςυγκρότθςθ προςωρινοφ ΔΣ
των ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ απροκυμίασ των ενδιαφερομζνων να εκλζξουν το ΔΣ του ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A32 Σφγκλθςθ των Τοπικϊν ι Γενικϊν Συνελεφςεων των ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A33 Ραροχι εντολισ για πρόοδο των εργαςιϊν των ΓΣ και αυτεπάγγελτοσ
διοριςμόσ των αντιπροςϊπων ςτισ ΓΣ των ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ μθ εκλογισ αυτϊν από τισ
Τοπικζσ Συνελεφςεισ
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ΑΚ3.4.0.0-A34 Μζριμνα για τθν αναγκαςτικι εγγραφι κονδυλίων ςτουσ προχπολογιςμοφσ
των ΤΟΕΒ για τισ δαπάνεσ υπζρ ΓΟΕΒ, ςε περίπτωςθ άρνθςθσ εγγραφισ από τουσ ΤΟΕΒ, ςε
ςυνεργαςία με τθν οικεία Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A35 Μζριμνα για τθν αναγκαςτικι εγγραφι κονδυλίων ςτουσ προχπολογιςμοφσ
ΤΟΕΒ, ςε περίπτωςθ παραλείψεωσ ι αρνιςεωσ του ΤΟΕΒ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
ΑΚ3.4.0.0-A36 Ζλεγχοσ των δαπανϊν που εγγράφονται ςτουσ προχπολογιςμοφσ των ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A37 Ζλεγχοσ και ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν, των ιςολογιςμϊν και των
απολογιςμϊν των ΤΟΕΒ, μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθ ΓΣ των ΤΟΕΒ, διενζργεια ετιςιων
οικονομικϊν - διαχειριςτικϊν ελζγχων και αποςτολι των προχπολογιςμϊν, των
ιςολογιςμϊν, των απολογιςμϊν και των ποριςμάτων των ετιςιων οικονομικϊν διαχειριςτικϊν ελζγχων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ
ΑΚ3.4.0.0-A38 Ζγκριςθ του Καταςτατικοφ, του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ και του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων των ΤΟΕΒ, κακϊσ και των
τροποποιιςεϊν τουσ
ΑΚ3.4.0.0-A39 Εξζταςθ ενςτάςεων περί απαλλαγισ μελϊν των ΤΟΕΒ από ειςφορζσ
Θζματα Διαχείριςθσ/Διοίκθςθσ ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A40 Μζριμνα για τθν ορκι, εφρυκμθ και βιϊςιμθ λειτουργία των ΟΕB, ςφμφωνα
με το ν.δ. 3881/1958 (Αϋ 181) και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ'
εξουςιοδότθςθ αυτοφ
ΑΚ3.4.0.0-A41 Ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ από τουσ ΟΕΒ, απολογιςτικά δι'
αυτεπιςταςίασ
ΑΚ3.4.0.0-A42 Εξζταςθ ενςτάςεων, για επιβολι ςτρεμματικισ ειςφοράσ, που υποβάλλονται
από ωφελοφμενουσ από τα εγγειοβελτιωτικά ζργα των ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A43 Ζγκριςθ αιτθμάτων για δανειοδότθςθ των ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A44 Εποπτεία και τεχνικόσ ζλεγχοσ των ΟΕΒ για τθν εκπόνθςθ ερευνϊν και
μελετϊν και για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A45 Εξζταςθ ενςτάςεων κατά αποφάςεων των ΔΣ των ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A46 Θεϊρθςθ των βιβλίων και ςτοιχείων που υποχρεοφνται να τθροφν οι ΟΕΒ και
παροχι οδθγιϊν ςτουσ ΟΕΒ για τον τρόπο τιρθςισ τουσ
ΑΚ3.4.0.0-A47 Εξζταςθ ενςτάςεων περί εγγραφισ ι διαγραφισ μελϊν των ΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A48 Μζριμνα για τθν ζγκριςθ αγοράσ γεωργικϊν μθχανθμάτων και αυτοκινιτων
από τουσ ΟΕΒ
Θζματα εποπτείασ ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΡΔΕ, ΤΕΑ
ΑΚ3.4.0.0-A49 Εποπτεία, ιτοι διοικθτικόσ, τεχνικόσ και διαχειριςτικόσ-οικονομικόσ ζλεγχοσ
των αντικειμζνων των Γενικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικϊν
Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ), των Ρροςωρινϊν Διοικουςϊν Επιτροπϊν (ΡΔΕ),
των Τοπικϊν Επιτροπϊν Αρδεφςεων (ΤΕΑ), ςφμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και τισ
κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςι του
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ΑΚ3.4.0.0-A50 Ειςιγθςθ ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ) για τθ
ςφςταςθ, κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ Γενικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (ΓΟΕΒ),
μετά από γνϊμθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικϊν
Ζργων
ΑΚ3.4.0.0-A51 Ειςιγθςθ προσ τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τα
πρόςωπα των μθ αιρετϊν μελϊν που ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A52 Ειςιγθςθ προσ τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για
τθν απόλυςθ των αιρετϊν μελϊν ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόςον ςυντρζχουν οι λόγοι που
προβλζπονται ςτθν παρ. 2β του άρκρου 20 του ν.δ. 3881/58 (ΦΕΚ 181Αϋ)
ΑΚ3.4.0.0-A53 Ειςιγθςθ προσ τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για
τθν αντικατάςταςθ μθ αιρετϊν μελϊν ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ τθσ λιξεωσ τθσ κθτείασ τουσ, μετά
από ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου ΡΓΣΕΕ
ΑΚ3.4.0.0-A54 Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν, των ιςολογιςμϊν και των απολογιςμϊν των
ΓΟΕΒ, διενζργεια ετιςιων οικονομικϊν-διαχειριςτικϊν ελζγχων και αποςτολι των
προχπολογιςμϊν, των ιςολογιςμϊν, των απολογιςμϊν και των ποριςμάτων των ετιςιων
οικονομικϊν-διαχειριςτικϊν ελζγχων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΑΑΤ
ΑΚ3.4.0.0-A55 Ζγκριςθ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ και του Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων των ΓΟΕΒ, κακϊσ και των τροποποιιςεϊν τουσ
ΑΚ3.4.0.0-A56 Θεϊρθςθ πινάκων ειςφορϊν των ΟΕΒ, και των ΤΕΑ
Θζματα προςωπικοφ ΓΟΕΒ, ΟΕΒ, ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A57 Διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, ςτουσ Οργανιςμοφσ Εγγείων
Βελτιϊςεων (ΟΕΒ)
-- ΑΚ3.4.0.0-Δ57.1 Ραραλαβι αιτιματοσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ, υπογεγραμμζνου από
τον Ρρόεδρο του ΔΣ του Οργανιςμοφ και ςυνοδευόμενου από ειςθγθτικι ζκκεςθ για τθν
αναγκαιότθτα πρόςλθψθσ του αιτοφμενου προςωπικοφ
-- ΑΚ3.4.0.0-Δ57.2 Μζριμνα για τθν ζκδοςθ γνϊμθσ από τθ Νομικι Υπθρεςία τθσ
Ρεριφζρειασ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα των προςλιψεων των ΟΕΒ και διαβίβαςι τθσ
μαηί με το ςχετικό αίτθμα πρόςλθψθσ ςτον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ
ΑΚ3.4.0.0-A58 Ζγκριςθ αποφάςεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφοροφν ςτον αρικμό, ςτθν
κατθγορία, ςτθν ειδικότθτα, ςτα προςόντα και ςτθν αντιμιςκία του προςωπικοφ που
προςλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ
ΑΚ3.4.0.0-A59 Ζγκριςθ αποφάςεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφοροφν τον διοριςμό ι τθν
παφςθ τακτικοφ προςωπικοφ των ΓΟΕΒ
Θζματα προϊκθςθσ τθσ εκμθχάνιςθσ τθσ γεωργίασ και του αγροτικοφ εξθλεκτριςμοφ
Τομζας εκμηχάνισης της γεωργίας
ΑΚ3.4.0.0-A60 Εφαρμογι των οδθγιϊν για τθ μελζτθ του βακμοφ Εκμθχάνιςθσ κατά κλάδο
αγροτικισ παραγωγισ, του κόςτουσ εργαςίασ των μθχανθμάτων, τθσ εκλογισ των
κατάλλθλων μθχανθμάτων, ςφμφωνα με το είδοσ και το μζγεκοσ των εκμεταλλεφςεων, των
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ενεργειακϊν αναγκϊν των αγροτικϊν μθχανθμάτων, κακϊσ και τθ χριςθ εναλλακτικϊν και
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
ΑΚ3.4.0.0-A61 Εφαρμογι των αποφάςεων χαρακτθριςμοφ των μθχανθμάτων ωσ αγροτικϊν
και των κανονιςτικϊν αποφάςεων για τον κακοριςμό κριτθρίων αξιολόγθςθσ των
γεωργικϊν μθχανθμάτων από καταςκευαςτικι και λειτουργικι πλευρά κακϊσ και ζκδοςθ
Δελτίων Ταξινόμθςθσ των γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A62 Συγκρότθςθ Επιτροπισ ελζγχου γεωργικϊν μθχανθμάτων και αχριςτευςθσ
πινακίδων
ΑΚ3.4.0.0-A63 Απογραφι και ζλεγχοσ των γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A64 Χοριγθςθ αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ των γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A65 Ζλεγχοσ κυκλοφοροφντων παλαιϊν γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A66 Θεϊρθςθ κυκλοφοροφντων παλαιϊν γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A67 Καταγραφι των ψεκαςτικϊν για επαγγελματικι χριςθ που υπάρχουν ςτθν
περιφζρεια και τιρθςθ Μθτρϊου εξοπλιςμοφ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων, ςτο οποίο
καταγράφεται ο επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ εφαρμογισ γεωργικϊν φαρμάκων, κατά
κατθγορία, γεωγραφικι περιοχι και χριςθ
ΑΚ3.4.0.0-A68 Ζλεγχοσ γεωργικϊν μθχανθμάτων κυκλοφοροφντων για πρϊτθ φορά ςτθ
Χϊρα
ΑΚ3.4.0.0-A69 Διενζργεια ελζγχου και ζγκριςθ απογραφισ οχθμάτων για ειδικζσ γεωργικζσ
χριςεισ
ΑΚ3.4.0.0-A70 Ζλεγχοσ Καταλλθλότθτασ Συνεργείων επιςκευισ γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A71 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων αχριςτευςθσ - διαγραφισ κατοχισ γεωργικϊν
μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A72 Συγκρότθςθ εξεταςτικισ επιτροπισ υποψθφίων οδθγϊν και χειριςτϊν
γεωργικϊν μθχανθμάτων
ΑΚ3.4.0.0-A73 Διεξαγωγι εξετάςεων για χοριγθςθ αδειϊν οδιγθςθσ και πτυχίων χειριςτϊν
γεωργικϊν μθχανθμάτων
Τομζας αγροτικοφ εξηλεκτρισμοφ
ΑΚ3.4.0.0-A74 Συγκρότθςθ Τοπικισ Επιτροπισ Αγροτικοφ Εξθλεκτριςμοφ (ΤΕΑΕ)
ΑΚ3.4.0.0-A75 Επιτόπια εξζταςθ αιτθμάτων για θλεκτροδότθςθ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων
(κερμοκιπια, πτθνοτροφεία, κτθνοτροφικζσ μονάδεσ, γεωτριςεισ, πθγάδια κ.ά.), κακϊσ και
αιτιματα για επαφξθςθ ι μείωςθ ιςχφοσ και αλλαγι ονόματοσ τιμολογίων τθσ ΔΕΘ ςε ιδθ
λειτουργοφςεσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ
ΑΚ3.4.0.0-A76 Σφνταξθ μελετϊν για τα προαναφερόμενα ζργα αγροτικοφ εξθλεκτριςμοφ και
προϊκθςι τουσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ ΔΕΘ
ΑΚ3.4.0.0-A77 Σφνταξθ προγραμμάτων αγροτικοφ εξθλεκτριςμοφ
ΑΚ3.4.0.0-A78 Ραρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ από τθ ΔΕΘ, των προγραμμάτων αγροτικοφ
εξθλεκτριςμοφ
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ΑΚ3.4.0.0-A79 Επιτόπια εξζταςθ ιδθ θλεκτροδοτθμζνων γεωργικϊν εγκαταςτάςεων για
διερεφνθςθ τθσ φπαρξθσ των προχποκζςεων διατιρθςθσ του μειωμζνου αγροτικοφ
τιμολογίου, και ςφνταξθ Επικαιροποιθμζνου Γεωργοτεχνικοφ Δελτίου, ςτο πλαίςιο τθσ
Επικαιροποίθςθσ του Αρχείου τθσ ΔΕΘ
Θζματα αρδευτικϊν υδάτων
ΑΚ3.4.0.0-A80 Ραρακολοφκθςθ και καταγραφι ςτοιχείων των αρδευτικϊν δικτφων νεροφ
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ που αφοροφν τισ ανάγκεσ για εγγειοδιαρκρωτικζσ
παρεμβάςεισ
ΑΚ3.4.0.0-A81 Ενθμζρωςθ των αγροτϊν - χρθςτϊν ςτθν ορκολογικι εφαρμογι του
αρδευτικοφ νεροφ ςτο ζδαφοσ και ςτθ ςωςτι χριςθ των δικτφων του, ςυλλογι και
επεξεργαςία προτάςεων και ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων επί κεμάτων που
αφοροφν ιδίωσ τθ λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του
νεροφ ςτθ γεωργία, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ποιοτικισ υποβάκμιςθσ του αρδευτικοφ νεροφ,
ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και άλλουσ φορείσ
ΑΚ3.4.0.0-A82 Κάκε άλλο κζμα το οποίο εμπίπτει ςτο πεδίο των αρμοδιοτιτων που
αςκοφνται από τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 15 αρμοδιότθτα τθσ περίπτωςθσ β
«Υποτομζασ Γεωργίασ» του τομζα Β «Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ - Αλιείασ» τθσ παρ. ΙΙ του
άρκρου 186 του ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων και ΟΕΒ.
η. Στο Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ των ΠΕ Γρεβενϊν, Καςτοριάσ,
Φλϊρινασ (ΚΩΔ. ΑΚ3.5) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να
επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εφαρμογι προγραμμάτων εργαςιϊν αναδαςμϊν, διανομϊν
αγροκτθμάτων, κτθματολογίων, γεωδαιτικϊν και τοπογραφικϊν εργαςιϊν και των
διατάξεων που αφοροφν ςτθν εν γζνει διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και προςταςία εκτάςεωνακινιτων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Τοπογραφίασ
ΑΚ3.5.0.0-A1 Αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ των φυςικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν των
περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα εκτελεςτοφν εργαςίεσ και θ ςφνταξθ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ για
κάκε περίπτωςθ
ΑΚ3.5.0.0-A2 Σφνταξθ ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ προγραμμάτων
εργαςιϊν αναδαςμοφ διαχωριςμϊν, διανομϊν, κτθματολογίων και γεωτοπογραφιςεων, θ
μζριμνα για τθν ζγκριςι τουσ και θ εκτζλεςθ αυτϊν
ΑΚ3.5.0.0-A3 Ανάκεςθ κάκε είδουσ εργαςιϊν και μελετϊν αναδαςμοφ και διανομϊν
εκτάςεων ι επί μζρουσ φάςεων αυτϊν ςε ιδιωτικά, τεχνικά ι άλλα μελετθτικά γραφεία ι
εταιρείεσ ι φορείσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί μελετϊν
ΑΚ3.5.0.0-A4 Συγκρότθςθ επιτροπϊν που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και
αφοροφν αντικείμενο του Τμιματοσ και ςυμμετοχι υπαλλιλων ςε αυτζσ
ΑΚ3.5.0.0-A5 Συγκρότθςθ τοπογραφικϊν ςυνεργείων από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, θ
κατανομι τουσ ςτθν Ρεριφζρεια και θ ανάκεςθ ςε αυτά εργαςιϊν υπαίκρου των
προγραμμάτων τθσ τοπογραφικισ υπθρεςίασ
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ΑΚ3.5.0.0-A6 Συντονιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ και τεχνικοδιοικθτικι κακοδιγθςθ από τουσ
ελεγκτζσ των τοπογραφικϊν ςυνεργείων, των τοπογραφικϊν εργαςιϊν, μζχρι τθν
παραγωγι του τελικοφ και κτθματολογικοφ αποτελζςματοσ
ΑΚ3.5.0.0-A7 Υπολογιςμοί των τριγωνομετρικϊν δικτφων όλων των εργαςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ
ΑΚ3.5.0.0-A8 Επίλυςθ των τεχνικϊν προβλθμάτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν με χριςθ
υπολογιςτϊν
ΑΚ3.5.0.0-A9 Συλλογι, ταξινόμθςθ, αξιολόγθςθ και παράδοςθ ςτο αρχείο όλων των
πλθροφοριϊν για τθ γθ, ιδίωσ των κτθματολογικϊν και φυςικϊν διακζςιμων που
ςυλλζγονται ςε κάκε εργαςία υπαίκρου
ΑΚ3.5.0.0-A10 Μεταφορά και χρθςιμοποίθςθ νζασ τεχνολογίασ και μεκόδων κατά τθν
εκτζλεςθ και τον ζλεγχο των εργαςιϊν, μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τθ χρθςιμοποίθςθ νζων μεκόδων εργαςίασ και οργάνων
μετριςεων
ΑΚ3.5.0.0-A11 Τιρθςθ τεχνικοφ αρχείου, με όλα τα πρωτότυπα και κυρωμζνα τεχνικά και
κτθματολογικά ςτοιχεία των εκτελοφμενων εργαςιϊν, αναπαραγωγι διαγραμμάτων και
κτθματολογικϊν πινάκων και διάκεςι τουσ ςε υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ και ιδιϊτεσ
ΑΚ3.5.0.0-A12 Τιρθςθ αρχείου τριγωνομετρικοφ, πολυγωνομετρικοφ και υψομετρικοφ
δικτφου
ΑΚ3.5.0.0-A13 Τιρθςθ αρχείου δθμοςίων εκτάςεων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων
ΑΚ3.5.0.0-A14 Μζριμνα για τθν κφρωςθ και προϊκθςθ των εκτελοφμενων κτθματολογικϊν
εργαςιϊν, ενθμζρωςθ των κτθματολογικϊν πινάκων και διαγραμμάτων με τισ επερχόμενεσ
μεταβολζσ και τιρθςθ του μθτρϊου των εργαςιϊν
ΑΚ3.5.0.0-A15 Συνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ για τθν ενοποίθςθ ςχεδίων
και τθν παραγωγι τουσ ςε διάφορεσ κλίμακεσ και μελζτθ και χάραξθ παράλλθλων ζργων ςε
εκοφςιουσ αναδαςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
ΑΚ3.5.0.0-A16 Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ για τθ ςφνταξθ του Εκνικοφ Κτθματολογίου
φορείσ για τθν τιρθςθ ενιαίων προδιαγραφϊν παραγωγισ κτθματολογικοφ προϊόντοσ, τθν
αμφίδρομθ διακίνθςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και αναγωγι τουσ ςε ενιαίο
προβολικό ςφςτθμα για τον ζλεγχο χριςεων τθσ γθσ και τθν εποπτικι παρουςίαςθ των
διαφόρων δραςτθριοτιτων ςτο γεωγραφικό χϊρο
ΑΚ3.5.0.0-A17 Σφνταξθ, τιρθςθ, ςυμπλιρωςθ και ολοκλιρωςθ κεματικϊν χαρτϊν, με
ςτοιχεία που κα ςυλλζγονται επιτόπου
ΑΚ3.5.0.0-A18 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων και διαγραμμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και
ζρευνα των φακζλων των εργαςιϊν για τον ζλεγχο αιτθμάτων και παραπόνων
ΑΚ3.5.0.0-A19 Τεχνικοδιοικθτικόσ ζλεγχοσ γραφείου των εργαςιϊν αναδαςμοφ και
διανομϊν, ςφνταξθ πινάκων και ςχεδιαγραμμάτων των εργαςιϊν αυτϊν και προϊκθςι
τουσ
ΑΚ3.5.0.0-A20 Σχεδίαςθ όλων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, ςχεδίαςθ αποςπαςμάτων
διαγραμμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ υπθρεςιϊν και πολιτϊν και γενικά κάκε ςχεδιαςτικι
εργαςία τθσ Διεφκυνςθσ
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ΑΚ3.5.0.0-A21 Ραραλαβι και φφλαξθ των γεωδαιτικϊν και τοπογραφικϊν οργάνων και των
ςυμπλθρωματικϊν εργαλείων, υλικϊν και μθχανθμάτων του Τμιματοσ, μζριμνα για τθν
επιςκευι και ςυντιρθςι τουσ και τιρθςθ βιβλίου Αποκικθσ
Τομζασ Εποικιςμοφ - Αναδαςμοφ
ΑΚ3.5.0.0-A22 Ραραχϊρθςθ κατά χριςθ, ζναντι τιμιματοσ, ακινιτων που διαχειρίηεται το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα
ΑΚ3.5.0.0-A23 Εξαγορά αυκαιρζτων κατεχομζνων ακινιτων (εκτάςεων) που διαχειρίηεται το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
ΑΚ3.5.0.0-A24 Μθ προβολι δικαιωμάτων κυριότθτασ από το δθμόςιο ςε ακίνθτα
ΑΚ3.5.0.0-A25 Τζωσ αρμοδιότθτεσ του Αγροτικοφ Κϊδικα που εξακολουκοφν να διζπονται
από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκ. 36, παρ. 6α του Ν. 4061/2012
ΑΚ3.5.0.0-A26 Καταχϊριςθ ςτοιχείων ςτθν ψθφιακι βάςθ δεδομζνων του Οργανιςμοφ
Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων
(ΟΡΕΚΕΡΕ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ΑΚ3.5.0.0-A27 Τιρθςθ των κτθματολογικϊν ςτοιχείων των διανομϊν απαλλοτριωμζνων
αγροκτθμάτων, κακϊσ και των αποφάςεων των Επιτροπϊν Απαλλοτριϊςεων και των
Επιτροπϊν Οριςτικϊν Διανομϊν
ΑΚ3.5.0.0-A28 Αναδαςμόσ τθσ γθσ και μεγζκυνςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με τισ
παρεχόμενεσ από το νόμο ςχετικζσ διευκολφνςεισ (Ν. 674/77)
ΑΚ3.5.0.0-A29 Χοριγθςθ Βεβαιϊςεων των οφειλομζνων τιμθμάτων από τζωσ
παραχωριςεισ κατά κυριότθτα και κατά χριςθ και τιρθςθ αρχείου περί ζγκαιρθσ
καταβολισ αυτϊν
ΑΚ3.5.0.0-A30 Ζκδοςθ, διόρκωςθ και ακφρωςθ τίτλων κυριότθτασ κάκε τφπου
ΑΚ3.5.0.0-A31 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ εξάλειψθσ υποκικθσ παραχωροφμενων οικοπζδων ι
αγροτεμαχίων
ΑΚ3.5.0.0-A32 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ περί μθ ανάκλθςθσ τίτλων κυριότθτασ ι αποφάςεων
ΕΑΚ
ΑΚ3.5.0.0-A33 Ζκδοςθ Απόφαςθσ περί διόρκωςθσ κτθματολογικϊν
παραχωρθτθρίων και αποφάςεων Επιτροπϊν Απαλλοτριϊςεων

ςτοιχείων,

ΑΚ3.5.0.0-A34 Συνεργαςία με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ εκτάςεων
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
ΑΚ3.5.0.0-A35 Χοριγθςθ άδειασ μεταβίβαςθσ οικοπζδου που παραχωρικθκε ςτον
κλθροφχο με ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ.
Άξζξν 40
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο
1. Θ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (ΚΩΔ. ΑΚ4) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ του κτθνοτροφικοφ κεφαλαίου και ςτθν
προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ, μζςα από τθν εφαρμογι του εκνικοφ και ενωςιακοφ
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νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν υγιεινι του ηωικοφ κεφαλαίου, τθν υλοποίθςθ
κτθνοτροφικϊν εφαρμογϊν, τθ ςτιριξθ του κτθνοτροφικοφ δυναμικοφ, τθ χοριγθςθ
αδειϊν λειτουργίασ και ελζγχου των κτθνιατρικϊν κλινικϊν και ιατρείων και τθν εφαρμογι
προγραμμάτων επικεϊρθςθσ τιρθςθσ των όρων υγιεινισ ςτα δίκτυα εκτροφισ,
μεταποίθςθσ, διαχείριςθσ, διανομισ και διάκεςθσ ηωικϊν προϊόντων και ηωικϊν
υποπροϊόντων.
Θ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ εφαρμόηει τισ εκνικζσ και ενωςιακζσ πολιτικζσ ςτα κζματα τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ, ςυνεργάηεται, επικοινωνεί και παρζχει πλθροφορίεσ ςτουσ ΟΤΑ αϋ
βακμοφ τθσ περιφζρειασ για τα κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. Συντονίηει και εποπτεφει τθ
λειτουργία των Υποδιευκφνςεων Κτθνιατρικισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, παρζχοντασ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, με ςκοπό τθν οριηόντια και ομοιογενι εφαρμογι τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ.
2. Θ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΑΚ4.0.1

Γραφείο Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ

ΑΚΤ

Τποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ ΠΕ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ
Ρεριφερειακι Ενότθτα

3. Θ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ.
Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ αςκοφνται ςε επίπεδο ζδρασ με τθν υποςτιριξθ του
Γραφείου τθσ Διεφκυνςθσ και ςε επίπεδο Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων από τισ υπαγόμενεσ ςε
αυτιν Υποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ.
4. Στθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚ4.0.0.0-A1 Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ του ενιαίου των ελζγχων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
ΑΚ4.0.0.0-A2 Συντονιςμόσ τθσ διενζργειασ επιηωοτιολογικισ και επιδθμιολογικισ ζρευνασ
και τθσ άμεςθσ ενεργοποίθςθσ των Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκθσ (για τα νοςιματα: Αφκϊδθσ
Ρυρετόσ, Κλαςςικι και Αφρικανικι Ρανϊλθσ των χοίρων, Καταρροϊκόσ Ρυρετόσ των
προβάτων, Μεταδοτικζσ Σπογγϊδεισ Εγκεφαλοπάκειεσ ςτα βοοειδι και ςτα αιγοπρόβατα
και τα νοςιματα τθσ Οδθγίασ 92/119/ΕΚ Ρανϊλθσ των βοοειδϊν, Ρανϊλθσ των
αιγοπροβάτων, Επιηωοτικι Αιμορραγικι Νόςοσ των ελαφιϊν, Ευλογιά του προβάτου,
Φυςαλιδϊδθσ ςτοματίτιδα, Οηϊδθσ Δερματίτιδα βοοειδϊν, Ρυρετόσ τθσ Κοιλάδασ του Rift)
ΑΚ4.0.0.0-A3 Ανάκεςθ με χωρικι αρμοδιότθτα ςτισ Υποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων για τθν προςταςία και τθν
εξυγίανςθ τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων για τθν επιτιρθςθ τθσ
ευηωίασ των ηϊων και τθ χριςθ των κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων, τθσ
διενζργειασ δειγματολθψιϊν και τθσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων ςτισ πάςθσ φφςεωσ
εγκαταςτάςεισ παραγωγισ και διαχείριςθσ τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ και ςτισ
εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων
ΑΚ4.0.0.0-A4 Αξιολόγθςθ όλων των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τθν εφαρμογι των
προγραμμάτων υγείασ και ευηωίασ των ηϊων και κτθνιατρικισ δθμόςιασ υγείασ και
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προγραμματιςμόσ δράςεων και ελζγχων για όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε
ςυνεργαςία με τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ΑΚ4.0.0.0-A5 Συντονιςμόσ τθσ διενζργειασ άμεςθσ ζρευνασ ςε περιπτϊςεισ διατροφικϊν
κρίςεων (RASFF)
ΑΚ4.0.0.0-A6 Συγκρότθςθ ειςθγθτικϊν επιτροπϊν για τθν καταχϊριςθ και ζγκριςθ των
πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεων παραγωγισ και διαχείριςθσ τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ
και των εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων, τθν καταχϊριςθ κτθνοτροφικϊν
εκμεταλλεφςεων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ Α’ 137) όπωσ ιςχφει, τθν αδειοδότθςθ
ιατρείων ηϊων και κλινικϊν, κτθνιατρικϊν γραφείων παραγωγικϊν ηϊων και καταςτθμάτων
πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και καταφυγίων και ενδιαιτθμάτων
ηϊων
ΑΚ4.0.0.0-A7 Συντονιςμόσ τθσ ςυγκρότθςθσ τριμελϊν επιτροπϊν για τθν επιβολι
διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε περίπτωςθ παραβάςεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ
των τροφίμων, τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και τθσ διαχείριςθσ ηωικϊν
υποπροϊόντων και παραγϊγων προϊόντων αυτϊν, τθσ ςυγκρότθςθσ τριμελϊν ι πενταμελϊν
επιτροπϊν για τισ ενςτάςεισ επανεξζταςθσ καταςχεκζντων τροφίμων και διαβίβαςθ,
εφόςον απαιτείται, του φακζλου των ςχετικϊν υποκζςεων ςτο Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Κεντρικι Αρμόδια Αρχι) ι ςτον Ενιαίο Φορζα Ελζγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.), κακϊσ και ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν ποινικϊν κυρϊςεων για τισ
προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία παραβάςεισ ςτουσ παραπάνω τομείσ
ΑΚ4.0.0.0-A8 Συντονιςμόσ των κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ ςε κάκε
περίπτωςθ ενωςιακοφ ελζγχου από το Γραφείο Τροφίμων και Κτθνιατρικισ τθσ Ε.Ε. ι
ελζγχου από κλιμάκια επικεωρθτϊν από Τρίτεσ Χϊρεσ
ΑΚ4.0.0.0-A9 Συντονιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν
τθσ Ρεριφζρειασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του γνωςτικοφ επιπζδου αυτοφ και τθν ενιαία
εφαρμογι δράςεων και ελζγχων
ΑΚ4.0.0.0-A10 Επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Κεντρικι
Αρμόδια Αρχι) για τθν εφαρμογι των εκνικϊν και ενωςιακϊν πολιτικϊν ςτα κζματα τθσ
αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ
ΑΚ4.0.0.0-A11 Επικοινωνία με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, άλλων
Ρεριφερειϊν ι ΟΤΑ αϋ βακμοφ για όποια κζματα απαιτείται ςυντονιςμόσ ενεργειϊν είτε
παροχι πλθροφοριϊν
ΑΚ4.0.0.0-A12 Μζριμνα για τισ δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων για τθν
προςταςία και τθν εξυγίανςθ τθσ κτθνοτροφίασ, τισ δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των εκνικϊν
ςχεδίων δράςθσ για τα νεκρά ηϊα, τισ δαπάνεσ για τθν προμικεια των απαραίτθτων
κτθνιατρικϊν υλικϊν και εξοπλιςμοφ για όλεσ τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ τισ Ρεριφζρειασ,
(διενζργεια δθμοςίων διαγωνιςμϊν και υπογραφι των ςυμβάςεων)
ΑΚ4.0.0.0-A13 Εποπτεία τθσ είςπραξθσ και δζςμευςθσ των κτθνιατρικϊν υγειονομικϊν
τελϊν των επίςθμων ελζγχων και των διοικθτικϊν προςτίμων όπωσ ιςχφουν, ςε ςυνεργαςία
με τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων.
5. Οι Τποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΑΚΥ) ζχουν τον
εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:

177

Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Διενζργεια των ελζγχων ςφμφωνα με τθν κείμενθ ενωζιακή και
εθνική νομοκεςία για τθν προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα,
τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ των ηϊων, για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ
υγείασ, για τθ γενετικι βελτίωςθ του ηωικοφ κεφαλαίου και τθν αναπτυξιακι υποςτιριξθ
του πρωτογενοφσ κτθνοτροφικοφ τομζα και του δευτερογενοφσ μεταποιθτικοφ τομζα των
ηωοκομικϊν προϊόντων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Οι Υποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (ζδρα) για τθν
κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, με ςκοπό τθν οριηόντια και ομοιογενι
εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και είναι υπεφκυνεσ για:
α. τθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία ςτουσ τομείσ των τροφίμων,
τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και τθσ διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων και
παραγϊγων προϊόντων αυτϊν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ,
β. τθν αξιολόγθςθ διαδικαςιϊν ςχετικά με τισ ορκζσ πρακτικζσ εκτροφισ (ΟΡΕ), τισ ορκζσ
πρακτικζσ κατά τθ μεταφορά, τθ ςφαγι και τθ κανάτωςθ των ηϊων, τισ ορκζσ
παραςκευαςτικζσ πρακτικζσ (ΟΡΡ), τισ ορκζσ πρακτικζσ υγιεινισ (ΟΡΥ) και το ςφςτθμα
HACCP, ςε ςυνεργαςία με τισ Κεντρικζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ, όπου απαιτείται,
γ. τθ ςυλλογι ςτοιχείων που αφοροφν τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και τθν
προϊκθςι τουσ προσ τθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ για επεξεργαςία και αξιολόγθςθ,
δ. τθν επικοινωνία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κακ’ φλθν αρμόδιων Υπουργείων και
λοιπϊν τοπικϊν υπθρεςιϊν, ςτα πλαίςια του καλφτερου ςυντονιςμοφ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν.
6. Οι Υποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςυγκροτοφνται από τισ
εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΑΚΤ.0.1

Κτθνιατρικά Γραφεία ΡΕ (16), με χωρικι αρμοδιότθτα εντόσ των ορίων των
Διμων κάκε ΡΕ

ΑΚΥ.0.1.1

Κτθνιατρικό Γραφείο Κοηάνθσ

ΑΚΥ.0.1.2

Κτθνιατρικό Γραφείο Εορδαίασ

ΑΚΥ.0.1.3

Κτθνιατρικό Γραφείο Σερβίων

ΑΚΥ.0.1.4

Κτθνιατρικό Γραφείο Σιάτιςτασ

ΑΚΥ.0.1.5

Κτθνιατρικό Γραφείο Τςοτυλίου

ΑΚΥ.0.1.6

Κτθνιατρικό Γραφείο Γρεβενϊν

ΑΚΥ.0.1.7

Κτθνιατρικό Γραφείο Δεςκάτθσ

ΑΚΥ.0.1.8

Κτθνιατρικό Γραφείο Καςτοριάσ

ΑΚΥ.0.1.9

Κτθνιατρικό Γραφείο Άργουσ Ορεςτικοφ

ΑΚΥ.0.1.10 Κτθνιατρικό Γραφείο Μεςοποταμίασ
ΑΚΥ.0.1.11 Κτθνιατρικό Γραφείο Νεςτορίου
ΑΚΥ.0.1.12 Κτθνιατρικό Γραφείο Φλϊρινασ
ΑΚΥ.0.1.13 Κτθνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου
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ΑΚΥ.0.1.14 Κτθνιατρικό Γραφείο Μελίτθσ
ΑΚΥ.0.1.15 Κτθνιατρικό Γραφείο Ραπαγιάννθ
ΑΚΥ.0.1.16 Κτθνιατρικό Γραφείο Λευκϊνα
ΑΚΤ.0.2

Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων Υποδιεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ ΡΕ
Καςτοριάσ

ΑΚΤ.1

Τμιμα Υγείασ και Ρροςταςίασ των Ηϊων

ΑΚΤ.2

Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Υγείασ και Ηωικϊν Υποπροϊόντων

7. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων Κτθνιατρικισ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στα Κτθνιατρικά Γραφεία (ΚΩΔ. ΑΚΥ.0.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εκτζλεςθ προγραμμάτων προςταςίασ και εξυγίανςθσ του ηωικοφ
κεφαλαίου, κακϊσ και ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ των κτθνοτρόφων τθσ περιοχισ
αρμοδιότθτασ του Γραφείου.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚΥ.0.1.0-A1 Εκτζλεςθ προγραμμάτων προςταςίασ και εξυγίανςθσ του ηωικοφ κεφαλαίου
τθσ περιοχισ χωρικισ αρμοδιότθτασ του Γραφείου (φυματίωςθσ, βρουκζλλωςθσ και
ενηωοτικισ λεφκωςθσ των βοοειδϊν, μελιταίου πυρετοφ των αιγοπροβάτων, ζλεγχοσ
επιτιρθςθσ και εξάλειψθσ των μεταδοτικϊν ςπογγωδϊν εγκεφαλοπακειϊν (ΜΣΕ) ςε
βοοειδι και αιγοπρόβατα, καταρροϊκοφ πυρετοφ των προβάτων, οηϊδουσ δερματίτιδασ των
βοοειδϊν, γρίπθσ, ςαλμονζλλωςθσ και ψευδοπανϊλουσ των πτθνϊν, αφκϊδουσ πυρετοφ
των δίχθλων ηϊων, κλαςςικισ πανϊλθσ των χοίρων, πυρετοφ του δυτικοφ Νείλου ςτα
ιπποειδι και τα άγρια πτθνά, ενεργθτικισ και πακθτικισ επιτιρθςθσ τθσ λφςςασ, βαρροϊκισ
ακαρίαςθσ των μελιςςϊν κ.ά.)
ΑΚΥ.0.1.0-A2 Ζκδοςθ δελτίων εμβολιαςμοφ και ορολογικοφ ελζγχου κατά τθσ
βρουκζλλωςθσ αιγοπροβάτων και βοοειδϊν και αποδοχι αυτϊν από τουσ κτθνιάτρουσ του
ιδιωτικοφ τομζα
ΑΚΥ.0.1.0-A3 Επιδθμιολογικι διερεφνθςθ λοιμωδϊν νοςθμάτων
ΑΚΥ.0.1.0-A4 Ζγκριςθ αιτιςεων για αγορά μζςων ςιμανςθσ (ενωτίων) αιγοπροβάτων,
βοοειδϊν και χοιροειδϊν
ΑΚΥ.0.1.0-A5 Ζλεγχοσ καταγραφισ και ςιμανςθσ ςε βοοειδι, αιγοπρόβατα και χοίρουσ με
διενζργεια επιτόπιων ελζγχων
ΑΚΥ.0.1.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ Μθτρϊου Φαρμακευτικισ Αγωγισ (ΜΘ.ΦΑ.Ε.)
ΑΚΥ.0.1.0-A7 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ φακζλων κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων ανά
παραγωγό
ΑΚΥ.0.1.0-A8 Συγκζντρωςθ και αποςτολι των δικαιολογθτικϊν προσ τθν Υποδιεφκυνςθ
Κτθνιατρικισ τθσ ΡΕ για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν αποηθμιϊςεων και ενιςχφςεων
των κτθνοτρόφων τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ του Κτθνιατρικοφ Γραφείου που προκφπτουν
από τθν επιβολι κτθνιατρικϊν μζτρων εξυγίανςθσ του ηωικοφ κεφαλαίου
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ΑΚΥ.0.1.0-A9 Λιψθ και αποςτολι δειγμάτων πακολογικοφ υλικοφ και προϊόντων ηωικισ
προζλευςθσ προσ τισ εργαςτθριακζσ δομζσ του ΥΡ.Α.Α.Τ.
ΑΚΥ.0.1.0-A10 Ζλεγχοσ ςτθ διακίνθςθ των ηϊων και χοριγθςθ υγειονομικϊν πιςτοποιθτικϊν
για μετακίνθςθ αιγοπροβάτων, βοοειδϊν και χοιροειδϊν (ςφαγι, εκτροφι, αναπαραγωγι,
κερινζσ βοςκζσ)
ΑΚΥ.0.1.0-A11 Διενζργεια επίςθμων ελζγχων για τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ των
ηϊων ςτισ ςταυλικζσ εγκαταςτάςεισ και κατά τθ μεταφορά αυτϊν
ΑΚΥ.0.1.0-A12 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ,
κατόπιν αιτιςεων των ενδιαφερομζνων
ΑΚΥ.0.1.0-A13 Συμπλθρωματικι άςκθςθ κρεοςκοπικοφ ελζγχου ςτα ςφαγεία τθσ περιοχισ
και αςτυκτθνιατρικϊν ελζγχων
ΑΚΥ.0.1.0-A14 Διενζργεια επίςθμων ελζγχων για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν απαιτιςεων
και τθσ υγιεινισ παραγωγισ γάλακτοσ και πρωτογάλακτοσ ςτισ εκμεταλλεφςεισ παραγωγισ
γάλακτοσ και πρωτογάλακτοσ και χοριγθςθ βεβαιϊςεων τιρθςθσ των απαιτιςεων αυτϊν
ΑΚΥ.0.1.0-A15 Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και τθσ εκνικισ, ςτα
πλαίςια τθσ αρμοδιότθτασ του Γραφείου
ΑΚΥ.0.1.0-A16 Ειςιγθςθ για τθν επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε περιπτϊςεισ μθ
ςυμμόρφωςθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν υγεία και τθν προςταςία των ηϊων και
διαβίβαςθ αυτϊν αρμοδίωσ
ΑΚΥ.0.1.0-A17 Αποςτολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν Υποδιεφκυνςθ Κτθνιατρικισ τθσ ΡΕ
ΑΚΥ.0.1.0-A18 Ενθμζρωςθ των κτθνοτρόφων για όλα τα κζματα κτθνιατρικοφ
ενδιαφζροντοσ που τουσ αφοροφν.
β. Συςτινεται Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.0.2) που υπάγεται ςτθν
Υποδιεφκυνςθ Κτθνιατρικισ τθσ ΡΕ Καςτοριάσ.
Στο Κτθνιατρικό Γραφείο Γουνοφόρων Ηϊων ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Εκτζλεςθ προγραμμάτων και δράςεων ςχετικϊν με το εμπόριο και
τθν προςταςία τθσ υγείασ και ευηωίασ των γουνοφόρων ηϊων και ενθμζρωςθ των
εκτροφζων των περιοχϊν εκτροφισ.
Αρμοδιότθτεσ
ΑΚΥ.0.2.0-A1 Ζρευνα, μελζτθ και εφαρμογι κεμάτων ςχετικϊν με τθν υγιεινι κατάςταςθ
και τθν προςταςία τθσ υγείασ των γουνοφόρων ηϊων ςτισ περιοχζσ εκτροφισ τουσ
ΑΚΥ.0.2.0-A2 Καταχϊρθςθ εκμεταλλεφςεων εκτροφισ γουνοφόρων ηϊων, ςφμφωνα με το
Ρ.Δ. 184/1996 (Αϋ137) και τιρθςθ μθτρϊου εκτροφϊν γουνοφόρων ηϊων
ΑΚΥ.0.2.0-A3 Ζλεγχοσ ςτθ διακίνθςθ των γουνοφόρων ηϊων και χοριγθςθ υγειονομικϊν
πιςτοποιθτικϊν
ΑΚΥ.0.2.0-A4 Ζλεγχοσ ενδοκοινοτικοφ εμπορίου γουνοφόρων ηϊων μζςω του ςυςτιματοσ
TRACES
ΑΚΥ.0.2.0-A5 Ζλεγχοσ τθσ υγείασ των γουνοφόρων ηϊων
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ΑΚΥ.0.2.0-A6 Ζλεγχοσ τιρθςθσ των κανόνων ευηωίασ των γουνοφόρων ηϊων ςτθν εκτροφι
και κατά τθν αξιοποίθςι τουσ
ΑΚΥ.0.2.0-A7 Ενθμζρωςθ των εκτροφζων για κζματα προςταςίασ τθσ υγείασ και ευηωίασ
του ηωικοφ κεφαλαίου.
γ. Στο Σμιμα Τγείασ και Προςταςίασ των Ηϊων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Αποτελεςματικι εφαρμογι ειδικϊν προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ,
επιτιρθςθ και καταπολζμθςθ των λοιμωδϊν και παραςιτικϊν νοςθμάτων των ηϊων και των
ηωοανκρωπονόςων, κακϊσ και διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και γενετικισ βελτίωςθσ του
ηωικοφ κεφαλαίου τθσ Ρεριφζρειασ, τθσ ευηωίασ των ηϊων και τθσ ορκισ
ςυνταγογράφθςθσ, εμπορίασ και χριςθσ των κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων,
μζςω διενζργειασ ελζγχων και κτθνιατρικϊν εφαρμογϊν.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Υγείασ των Ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A1 Ζρευνα, μελζτθ και εφαρμογι κεμάτων ςχετικϊν με τθν υγιεινι κατάςταςθ
και τθν προςταςία τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚΥ.1.0.0-A2 Λιψθ των ενδεικνυόμενων μζτρων για τθν πρόλθψθ, διάγνωςθ, κεραπεία,
καταπολζμθςθ και καταςτολι των λοιμωδϊν και παραςιτικϊν νοςθμάτων
ΑΚΥ.1.0.0-A3 Συντονιςμόσ των Κτθνιατρικϊν Γραφείων για τθν εφαρμογι των
προγραμμάτων καταπολζμθςθσ, ελζγχου και εκρίηωςθσ ηωοανκρωπονόςων και βαςικϊν
ηωονόςων (βρουκζλλωςθ, φυματίωςθ, και ενηωοτικι λεφκωςθ βοοειδϊν, μελιταίου
πυρετοφ αιγοπροβάτων, ςπογγωδϊν εγκεφαλοπακειϊν των βοοειδϊν (BSE) και των
αιγοπροβάτων, καταρροϊκοφ πυρετοφ των προβάτων, οηϊδουσ δερματίτιδασ των βοοειδϊν,
αφκϊδουσ πυρετοφ των δίχθλων ηϊων, πανϊλθσ των χοίρων, γρίπθσ των πτθνϊν,
ςαλμονζλλωςθσ των πουλερικϊν, ενεργθτικισ και πακθτικισ επιτιρθςθσ τθσ λφςςασ,
βαρροϊκισ ακαρίαςθσ των μελιςςϊν κ.λπ.)
ΑΚΥ.1.0.0-A4 Καταγραφι και διλωςθ των εμφανιηόμενων ηωονόςων, μζριμνα για τθ
διενζργεια επιδθμιολογικισ ζρευνασ και λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων καταπολζμθςισ
τουσ
ΑΚΥ.1.0.0-A5 Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν για τθν αποηθμίωςθ κανατωκζντων ι ςφαγζντων
ηϊων ςε εφαρμογι προγραμμάτων
ΑΚΥ.1.0.0-A6 Διενζργεια επιςιμων ελζγχων ςτα ηϊντα ηϊα και ςτθν καλι διαβίωςι τουσ
ΑΚΥ.1.0.0-A7 Συςτθματικόσ κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ των διακινοφμενων ηϊων και των μθ
εδϊδιμων προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.1.0.0-A8 Συγκρότθςθ και λειτουργία επιτροπϊν εκτίμθςθσ αξίασ του ηωικοφ κεφαλαίου,
κακοριςμοφ ορίων βοςκοτόπων κ.ά.
ΑΚΥ.1.0.0-A9 Συγκρότθςθ επιτροπισ εμπειρογνωμόνων για τθν κακολικι ςφαγι των ηϊων
ςε εκτροφζσ βοοειδϊν μολυςμζνων από φυματίωςθ, βρουκζλλωςθ, και ενηωοτικι λεφκωςθ
ΑΚΥ.1.0.0-A10 Συγκρότθςθ Τοπικοφ Κζντρου Ελζγχου Αςκζνειασ ςε επίπεδο ΡΕ ςτα πλαίςια
του ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν καταπολζμθςθ των αςκενειϊν του
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Ραραρτιματοσ Ι (Νοςιματα Υποχρεωτικισ Διλωςθσ) του Ρ.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ Α’ 88), όπωσ
ιςχφει
ΑΚΥ.1.0.0-A11 Συνεργαςία με τουσ κτθνιάτρουσ του ιδιωτικοφ τομζα
ΑΚΥ.1.0.0-A12 Ενθμζρωςθ των κτθνοτρόφων και παροχι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε όλα τα
κζματα υγείασ των ηϊων και των υποχρεϊςεϊν τουσ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων
ΑΚΥ.1.0.0-A13 Χοριγθςθ αδειϊν διακίνθςθσ παραγωγικϊν ηϊων προσ το εξωτερικό
ΑΚΥ.1.0.0-A14 Βεβαίωςθ και δζςμευςθ κτθνιατρικϊν τελϊν επιςιμων ελζγχων ηϊντων
ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A15 Ζλεγχοσ ενδοκοινοτικοφ εμπορίου μζςω του ςυςτιματοσ TRACES
ΑΚΥ.1.0.0-A16 Χοριγθςθ αδειϊν διακίνθςθσ ηϊων ςυντροφιάσ προσ το εξωτερικό
ΑΚΥ.1.0.0-A17 Ζκδοςθ άδειασ ειςαγωγισ ηϊντων ηϊων και δερμάτων από τρίτεσ χϊρεσ
ΑΚΥ.1.0.0-A18 Τιρθςθ μθτρϊου εκτροφϊν ιπποειδϊν
ΑΚΥ.1.0.0-A19 Χοριγθςθ άδειασ επιχειριςεων παραγωγισ προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ
ΑΚΥ.1.0.0-A20 Συμμετοχι ςε διάφορα ςυλλογικά όργανα
ΑΚΥ.1.0.0-A21 Επιβολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία
για κζματα υγείασ των ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A22 Συλλογι και αποςτολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν υγεία των ηϊων ςτθ
Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (ζδρα)
ΑΚΥ.1.0.0-A23 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα κζματα ηωοανκρωπονόςων
Τομζασ Ρροςταςίασ των Ηϊων, Φαρμάκων και Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν
ΑΚΥ.1.0.0-A24 Εφαρμογι και ζλεγχοσ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου
ηωικοφ κεφαλαίου (ΟΣΔΕ) μζςω καταχϊρθςθσ μεταβολϊν ηωικοφ κεφαλαίου ςτο
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κτθνιατρικισ (ΟΡΣΚ) του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ)
ΑΚΥ.1.0.0-A25 Μζριμνα για τθ ςιμανςθ και τθν καταγραφι των παραγωγικϊν ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A26 Οργάνωςθ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ, ςυγχρονιςμοφ του οίςτρου, γενετικισ
βελτίωςθσ των παραγωγικϊν ηϊων και ζλεγχοσ τθσ αγονιμότθτασ και γενικά των νοςθμάτων
αναπαραγωγισ
ΑΚΥ.1.0.0-A27 Χοριγθςθ άδειασ εφαρμογισ τεχνθτισ
εξουςιοδοτθμζνουσ και κτθνοτρόφουσ ςπερματεγχφτεσ

ςπερματζγχυςθσ

ςε

ΑΚΥ.1.0.0-A28 Ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ από τουσ διακινθτζσ
ςπζρματοσ και τουσ εφαρμοςτζσ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ
ΑΚΥ.1.0.0-A29 Ζγκριςθ λειτουργίασ ιδιωτικϊν κζντρων ςυλλογισ και αποκικευςθσ
ςπζρματοσ
ΑΚΥ.1.0.0-A30 Σφνταξθ εκκζςεων τριμθνιαίων και ετιςιων οικονομικϊν ςτοιχείων τεχνθτισ
ςπερματζγχυςθσ
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ΑΚΥ.1.0.0-A31 Εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ ςυνταγογράφθςθ, τθν εμπορία
και χριςθ των κτθνιατρικϊν φαρμάκων, των βιολογικϊν προϊόντων και των φαρμακευτικϊν
προςκετικϊν ηωοτροφϊν
ΑΚΥ.1.0.0-A32 Ζκδοςθ απόφαςθσ ςφςταςθσ τριμελοφσ επιτροπισ για τθ χοριγθςθ άδειασ
λιανικισ πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων
ΑΚΥ.1.0.0-A33 Χοριγθςθ άδειασ πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων
ΑΚΥ.1.0.0-A34 Ζκδοςθ απόφαςθσ ανανζωςθσ, ανάκλθςθσ, αφαίρεςθσ άδειασ πϊλθςθσ
κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων
ΑΚΥ.1.0.0-A35 Εφαρμογι Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ελζγχου Καταλοίπων (ΕΡΕΚ) ςτα τρόφιμα
ηωικισ προζλευςθσ (δειγματολθψίεσ)
ΑΚΥ.1.0.0-A36 Καταχϊριςθ ςτοιχείων δειγματολθψιϊν ςτθ βάςθ δεδομζνων του Εκνικοφ
Ρρογράμματοσ Ελζγχου Καταλοίπων (ΕΡΕΚ) του ΥΡΑΑΤ
ΑΚΥ.1.0.0-A37 Ρροςταςία των ηϊων κατά τθ μεταφορά, προςταςία ςτισ εκτροφζσ και κατά
τθ ςφαγι
ΑΚΥ.1.0.0-A38 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ οχιματοσ για μεταφορά ηϊντων ηϊων
ςε κτθνοτρόφουσ και χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ ζγκριςθσ οδικοφ μζςου μεταφοράσ ηϊων
για μεταφορζσ μεγάλθσ διάρκειασ
ΑΚΥ.1.0.0-A39 Χοριγθςθ άδειασ μεταφορζα τφπου 1 (ζωσ 8 ϊρεσ) και τφπου 2 (πάνω από 8
ϊρεσ)
ΑΚΥ.1.0.0-A40 Ζκδοςθ απόφαςθσ ςφςταςθσ ςυνεργείου ελζγχου οχθμάτων μεταφοράσ
ηϊντων ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A41 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ κτθνιατρικοφ γραφείου
παραγωγικϊν ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A42 Ραρακολοφκθςθ τθσ άςκθςθσ του ελεφκερου κτθνιατρικοφ επαγγζλματοσ
ςτθν ΡΕ αρμοδιότθτάσ του
ΑΚΥ.1.0.0-A43 Σφςταςθ τριμελοφσ επιτροπισ για ίδρυςθ και λειτουργία κλινικϊν και
ενδιαιτθμάτων μικρϊν ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A44 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιατρείου μικρϊν ηϊων,
κτθνιατρικϊν κλινικϊν και ενδιαιτθμάτων ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A45 Χοριγθςθ άδειασ διοργάνωςθσ ζκκεςθσ ςκφλων και γατϊν
ΑΚΥ.1.0.0-A46 Χοριγθςθ άδειασ αναπαραγωγισ και εκτροφισ ςκφλων για εμπορικοφσ
ςκοποφσ
ΑΚΥ.1.0.0-A47 Χοριγθςθ άδειασ καταςτιματοσ πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν
ΑΚΥ.1.0.0-A48 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ φακζλων ιατρείων μικρϊν ηϊων, κλινικϊν και
ενδιαιτθμάτων μικρϊν ηϊων, κτθνιατρικϊν γραφείων παραγωγικϊν ηϊων, καταςτθμάτων
πϊλθςθσ ςκφλων και γατϊν, καταςτθμάτων πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν
προϊόντων
ΑΚΥ.1.0.0-A49 Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία των ηϊων και τθν εμπορία των
ηϊων ςυντροφιάσ
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ΑΚΥ.1.0.0-A50 Επιβολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία
για κζματα προςταςίασ των ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A51 Συμμετοχι ςε επιτροπζσ των Διμων για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ
αντιμετϊπιςθσ αδζςποτων ςκφλων
ΑΚΥ.1.0.0-A52 Σφςταςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςυμβάςεων υλοποίθςθσ προγράμματοσ
αντιμετϊπιςθσ αδζςποτων ηϊων
ΑΚΥ.1.0.0-A53 Συλλογι και αποςτολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν προςταςία των ηϊων
ςτθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (ζδρα)
ΑΚΥ.1.0.0-A54 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα κζματα ευηωίασ των ηϊων
δ. Στο Σμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Τγείασ και Ηωικϊν Τποπροϊόντων (ΚΩΔ. ΑΚΥ.2)
ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ
του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ ελζγχων
εγκαταςτάςεων παραγωγισ, επεξεργαςίασ και μεταποίθςθσ ηωικϊν προϊόντων, των
καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ ηωικϊν προϊόντων, κακϊσ και ςυλλογισ, αποκικευςθσ
και διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ Υγείασ
ΑΚΥ.2.0.0-A1 Κατάρτιςθ προγράμματοσ εκτζλεςθσ και εφαρμογι κρεοςκοπικοφ ελζγχου ςτα
ςφαγεία και παροχι τεχνικϊν οδθγιϊν κακϊσ και μζριμνα για τθν ορκι εκτζλεςθ αυτϊν
ΑΚΥ.2.0.0-A2 Επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων υγιεινισ και λοιπϊν διατάξεων
(ενωςιακϊν και εκνικϊν) ςτα ςφαγεία και τθν εν γζνει εποπτεία και ζλεγχο κατά τθ
μεταφορά, ςυντιρθςθ και διάκεςθ των κρεάτων
ΑΚΥ.2.0.0-A3 Καταχϊριςθ ευρθμάτων και αποτελεςμάτων του κρεοςκοπικοφ ελζγχου ςτθ
βάςθ δεδομζνων καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ ευρθμάτων ςφάγιων του ΥΡΑΑΤ
ΑΚΥ.2.0.0-A4 Οριςμόσ ςφαγείων για τθ ςφαγι ηϊων κετικϊν ςτθ φυματίωςθ, βρουκζλλωςθ
και ενηωοτικι λεφκωςθ, ςε εφαρμογι των κτθνιατρικϊν προγραμμάτων
ΑΚΥ.2.0.0-A5 Βεβαίωςθ και δζςμευςθ κτθνιατρικϊν τελϊν επιςιμων ελζγχων τροφίμων
ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A6 Διενζργεια τακτικϊν και εκτάκτων κτθνιατρικϊν επίςθμων ελζγχων
(υγειονομικϊν, ποιοτικϊν και τεχνολογικϊν) ςτα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A7 Διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςτισ υπό ζγκριςθ από τον Ενιαίο Φορζα
Ελζγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ:
(Α) του τομζα κρζατοσ (εγκαταςτάςεισ τεμαχιςμοφ κρζατοσ, παραγωγισ κιμά,
παραςκευαςμάτων κρζατοσ και μθχανικά διαχωριςμζνου κρζατοσ, παραγωγισ προϊόντων
με βάςθ το κρζασ, παραγωγισ μαγειρεμζνων φαγθτϊν από μθ μεταποιθμζνθ ηωικι πρϊτθ
φλθ με δραςτθριότθτα μεταπϊλθςθσ, παραγωγισ τετθγμζνου ηωικοφ λίπουσ και
καταλοίπων ηωικϊν προϊόντων, επεξεργαςίασ ςτομάχων, ουροδόχων κφςτεων και εντζρων,
παραγωγισ κολλαγόνου),
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(Β) του τομζα γάλακτοσ (κζντρα ςυλλογισ γάλακτοσ, εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ γάλακτοσ,
παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραγωγισ παγωτοφ από νωπό γάλα),
(Γ) του τομζα αυγϊν (κζντρα ςυλλογισ, ωοςκόπθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν,
εγκαταςτάςεισ παραγωγισ προϊόντων αυγϊν),
(Δ) του τομζα αλιευμάτων (εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ και μεταποίθςθσ αλιευτικϊν
προϊόντων) και
(Ε) λοιπϊν δραςτθριοτιτων (εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και παραςκευισ
ςαλιγκαριϊν/βατραχοπόδαρων, αναςυςκευαςίασ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ, ψυκτικζσ
αποκικεσ εναπόκεςθσ τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ , αγορζσ χονδρικισ πϊλθςθσ)
ΑΚΥ.2.0.0-A8 Καταχϊριςθ εγκαταςτάςεων ςυςκευαςίασ μελιοφ, παραςκευαςτθρίων
καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ κρεάτων και ιδιοπαραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων
ςτισ κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΑΚΥ.2.0.0-A9 Αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων με
βάςθ τισ αρχζσ HACCP των εγκαταςτάςεων παραγωγισ, επεξεργαςίασ, τυποποίθςθσ,
αποκικευςθσ και διάκεςθσ ςτον καταναλωτι τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A10 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ φακζλων εγκαταςτάςεων επιχειριςεων τροφίμων
ηωικισ προζλευςθσ με ζδρα ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα
ΑΚΥ.2.0.0-A11 Κατάρτιςθ προγράμματοσ εκτζλεςθσ και εφαρμογι αςτυκτθνιατρικϊν
επικεωριςεων ςε πάςθσ φφςεωσ καταςτιματα παραςκευισ, επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ,
εμπορίασ και διάκεςθσ προσ κατανάλωςθ και γενικά, από τθν παραγωγι μζχρι τθν
κατανάλωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων χονδρικισ και λιανικισ πϊλθςθσ και των
μονάδων ομαδικισ εςτίαςθσ, των τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A12 Ρεριοριςμόσ ι απαγόρευςθ διάκεςθσ μθ αςφαλϊν τροφίμων (δζςμευςθ,
κατάςχεςθ, καταςτροφι αυτϊν)
ΑΚΥ.2.0.0-A13 Εξζταςθ ενςτάςεων επανεξζταςθσ δεςμευκζντων και καταςχεκζντων
τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A14 Κατάρτιςθ προγράμματοσ εκτζλεςθσ και εφαρμογι δειγματολθψιϊν για τον
ζλεγχο τιρθςθσ των μικροβιολογικϊν ςτακεροτφπων, βιοχθμικϊν και φυςικοχθμικϊν
προδιαγραφϊν ςτα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ
ΑΚΥ.2.0.0-A15 Ζκδοςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ και άδειασ μεταφοράσ οχθμάτων για
τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ κατόπιν αυτοψίασ και τιρθςθ του ςχετικοφ μθτρϊου
μεταφορζων
ΑΚΥ.2.0.0-A16 Επιβολι μζτρων μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία
για κζματα τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ και διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων και
παραγϊγων προϊόντων αυτϊν
ΑΚΥ.2.0.0-A17 Διενζργεια δράςεων ςχετικϊν με τα Ρολυετι Ολοκλθρωμζνα Εκνικά Σχζδια
Ελζγχων (ΡΟΕΣΕ)
ΑΚΥ.2.0.0-A18 Συμμετοχι ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων *Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα
Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΟΣΔΕ), επιτιρθςθσ και εξάλειψθσ Μεταδοτικϊν Σπογγωδϊν
Εγκεφαλοπακειϊν (ΜΣΕ), μελιταίου πυρετοφ των αιγοπροβάτων, φυματίωςθσ,
βρουκζλλωςθσ, ενηωοτικισ λεφκωςθσ των βοοειδϊν, κ.ά.+
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ΑΚΥ.2.0.0-A19 Ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν κρζατοσ για κζματα εκπαίδευςθσ ςτισ Σχολζσ
Επαγγελμάτων Κρζατοσ και ςυνεργαςία με αυτζσ
ΑΚΥ.2.0.0-A20 Διοργάνωςθ επιςιμων ελζγχων για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν
απαιτιςεων, τθσ υγιεινισ παραγωγισ γάλακτοσ και πρωτογάλακτοσ ςτισ εκμεταλλεφςεισ
παραγωγισ γάλακτοσ και πρωτογάλακτοσ και τθσ τιρθςθσ των κριτθρίων του νωποφ
γάλακτοσ και πρωτογάλακτοσ
ΑΚΥ.2.0.0-A21 Τιρθςθ μθτρϊου εμπόρων ηωικϊν προϊόντων και προϊόντων ηωικισ
προζλευςθσ
Τομζασ Ηωικϊν Υποπροϊόντων
ΑΚΥ.2.0.0-A22 Τιρθςθ και ενθμζρωςθ φακζλων εγκαταςτάςεων επιχειριςεων διαχείριςθσ
ηωικϊν υποπροϊόντων
ΑΚΥ.2.0.0-A23 Θεϊρθςθ μθτρϊου αποςτολϊν ηωικϊν υποπροϊόντων
ΑΚΥ.2.0.0-A24 Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ ορκισ διαχείριςθσ των ηωικϊν υποπροϊόντων που δεν
προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ από ςφαγεία, τεμαχιςτιρια, εργοςτάςια
τροφίμων, εκτροφζσ ηϊων και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπου αυτά παράγονται ι
επεξεργάηονται
ΑΚΥ.2.0.0-A25 Καταχϊριςθ ςτοιχείων ιχνθλαςιμότθτασ παραγόμενων και διαχειριηόμενων
ποςοτιτων ηωικϊν υποπροϊόντων ςτθ βάςθ δεδομζνων διαχείριςθσ ηωικϊν υποπροϊόντων
του ΥΡΑΑΤ
ΑΚΥ.2.0.0-A26 Καταχϊριςθ χρθςτϊν ηωικϊν υποπροϊόντων και τιρθςθ του ςχετικοφ
μθτρϊου
ΑΚΥ.2.0.0-A27 Ζκδοςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ και άδειασ μεταφοράσ οχθμάτων για
ηωικά υποπροϊόντα κατόπιν αυτοψίασ και τιρθςθ του ςχετικοφ μθτρϊου μεταφορζων
αυτϊν
ΑΚΥ.2.0.0-A28 Ζλεγχοσ των ειςαγομζνων και εξαγομζνων ηωικϊν προϊόντων και
υποπροϊόντων, κακϊσ και χοριγθςθ των απαραίτθτων εμπορικϊν εγγράφων ι των
κτθνιατρικϊν υγειονομικϊν πιςτοποιθτικϊν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και εξαγωγισ
προσ Τρίτεσ Χϊρεσ
ΑΚΥ.2.0.0-A29 Συλλογι και αποςτολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τα κζματα κτθνιατρικισ
δθμόςιασ υγείασ ςτθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (ζδρα)
ΑΚΥ.2.0.0-A30 Συμμετοχι ςε διάφορα ςυλλογικά όργανα (επιτροπζσ χοριγθςθσ
βεβαιϊςεων ςε παραγωγοφσ πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν, επιτροπζσ εξζταςθσ παρατυπιϊν,
παραβάςεων και επιβολισ προςτίμων ςε ςχζςθ με τθν προζλευςθ-καταγωγι και τθν
τιρθςθ ιςοηυγίων κρζατοσ, επιτροπζσ του Ν.4235/2014, κ.ά.)
ΑΚΥ.2.0.0-A31 Εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςε όλα τα κζματα
κτθνιατρικισ δθμόςιασ υγείασ
ΑΚΥ.2.0.0-A32 Ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν για κζματα υγιεινισ των τροφίμων,
τροφολοιμϊξεισ και τροφοτοξινϊςεισ.
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Άξζξν 41
Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ (ΚΩΔ. ΥΜ) ζχει τον εξισ
ςτρατθγικό ςκοπό:
τρατθγικόσ κοπόσ: Εφαρμογι τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν προςταςία και
προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν
κοινωνικοοικονομικι ενςωμάτωςθ και ςυνοχι.
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ςυνεργάηεται με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ ςτο
ςχεδιαςμό, τθν επεξεργαςία, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ ζργων και δράςεων ςτο
πεδίο του κεματικοφ αντικειμζνου τθσ.
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ ςυγκροτείται από τισ εξισ
οργανικζσ μονάδεσ:
ΤΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ

ΤΜ1

Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΤΜ2

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ, με αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ

ΤΜ3

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα

Άξζξν 42
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο
1. Θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ1) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Ρροάςπιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ του
πλθκυςμοφ, εκςυγχρονιςμόσ, ζλεγχοσ και προςταςία των επαγγελμάτων και των
υπθρεςιϊν υγείασ, με ςαφι προςανατολιςμό τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν και μθ και με
βάςθ τισ ανάγκεσ ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ.
Θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ και το ςυντονιςμό των
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και για τον ζλεγχο και τθν
παρακολοφκθςθ όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτθ διαφφλαξθ
και βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, με ςκοπό τθν οριηόντια και ομοιογενι εφαρμογι
τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν ορκι υλοποίθςθ των
κατευκφνςεων του αρμόδιου Υπουργείου.
2. Θ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΤΜ1.1

Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ

ΤΜ1.2

Τμιμα Ρρόλθψθσ και Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ
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3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε
αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Δθμόςιασ Τγιεινισ (ΚΩΔ. ΥΜ1.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρροάςπιςθ και βελτίωςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ τθσ
περιφζρειασ, μζςω τθσ εκπόνθςθσ προγραμμάτων δθμόςιασ υγιεινισ και του ςυντονιςμοφ
τθσ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δράςεων, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ και των κατευκφνςεων
του Υπουργείου Υγείασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ1.1.0.0-A1 Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ,
ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων, με ςκοπό τθ διενζργεια αναλφςεων, εκκζςεων και
προβλζψεων για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, τον προςδιοριςμό των
αναγκϊν Δθμόςιασ Υγείασ και κακοριςμό ςτόχων
ΥΜ1.1.0.0-A2 Ανάπτυξθ προγραμμάτων και γενικϊν δράςεων και πολιτικϊν πρόλθψθσ των
αςκενειϊν και προαγωγισ τθσ υγείασ, τθσ περιβαλλοντικισ υγιεινισ, τθσ υγιεινισ των
τροφίμων και του νεροφ και τθσ επαγγελματικισ Υγιεινισ ςτθν περιφζρεια
ΥΜ1.1.0.0-A3 Εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων δθμόςιασ υγιεινισ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.1 Εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ λοιμωδϊν νοςθμάτων
--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.2 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν δράςεων, θμερίδων, διανομι φυλλαδίων κ.λπ.
--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.3 Εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν αναβάκμιςθ τθσ υγείασ ειδικϊν ομάδων
του πλθκυςμοφ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ3.4 Υλοποίθςθ προγραμμάτων που ζχουν εκπονθκεί από το Υπουργείο Υγείασ
ΥΜ1.1.0.0-A4 Συντονιςμόσ, εποπτεία, ζλεγχοσ εφαρμογισ και εκπόνθςθ προγραμμάτων
κωνωποκτονίασ
ΥΜ1.1.0.0-A5 Διαφφλαξθ τθσ υγείασ των ταξιδιωτϊν και προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ5.1 Ρρομικεια από το αρμόδιο Υπουργείο βιβλιαρίων διεκνοφσ τφπου τθσ
Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ και διανομι τουσ ςτα Τμιματα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ
και Υγειονομικοφ Ελζγχου των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
--ΥΜ1.1.0.0-Δ5.2 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
ΥΜ1.1.0.0-A6 Ρρομικεια και αποςτολι ςτισ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ
Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων των Βιβλιαρίων Υγείασ Ραιδιοφ και καρτϊν
Αιμόλυςθσ νεογνϊν
ΥΜ1.1.0.0-A7 Ραρακολοφκθςθ Γεννθτικότθτασ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ7.1 Σφνταξθ Ρινάκων Ηϊντων και Θνθςιγενϊν, όλων των μαιευτικϊν κλινικϊν
τθσ Ρεριφζρειασ, δθμοςίων και ιδιωτικϊν, ανά τετράμθνο και αποςτολι των ςτοιχείων ςτο
Ινςτιτοφτο Υγείασ Ραιδιοφ
ΥΜ1.1.0.0-A8 Εμβολιαςμοί μετακινοφμενου πλθκυςμοφ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.1 Ρρογραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ κάκε είδουσ μαηικοφ εμβολιαςμοφ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.2 Σφςταςθ Επιτροπϊν εμβολιαςτικϊν κζντρων
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--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.3 Ρρομικεια εμβολίων - mantoux και διανομι τουσ ςτισ Ρεριφερειακζσ
Ενότθτεσ
--ΥΜ1.1.0.0-Δ8.4 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων εμβολιαςμϊν - mantoux
ΥΜ1.1.0.0-A9 Χοριγθςθ προλθπτικισ φαρμακευτικισ αγωγισ, όπωσ χθμειοπροφφλαξθ
ΥΜ1.1.0.0-A10 Ενθμζρωςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν και οδθγίεσ για νοςιματα,
για τθν κατανάλωςθ νεροφ και τροφίμων, για τισ επιδθμίεσ λοιμωδϊν νοςθμάτων
ΥΜ1.1.0.0-A11 Ενθμζρωςθ για προγράμματα πρϊτων βοθκειϊν
ΥΜ1.1.0.0-A12 Λιψθ μζτρων για τθν πρόλθψθ λοιμωδϊν νοςθμάτων.
β. Στο Σμιμα Πρόλθψθσ και Προαγωγισ τθσ Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ1.2) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρρόλθψθ και προαγωγι τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ τθσ
περιφζρειασ, μζςω τθσ εκπόνθςθσ ςχετικϊν προγραμμάτων και του ςυντονιςμοφ τθσ
υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δράςεων.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ1.2.0.0-A1 Ανάπτυξθ εκείνων των διαδικαςιϊν μζςω των οποίων τα άτομα γίνονται
ικανά να αναπτφξουν τον ζλεγχο πάνω ςτθν υγεία τουσ και να τθ βελτιϊςουν
ΥΜ1.2.0.0-A2 Εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ
ΥΜ1.2.0.0-A3 Εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων προλθπτικισ Οδοντιατρικισ
ΥΜ1.2.0.0-A4 Εκπόνθςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ προγραμμάτων Ψυχικισ υγιεινισ
ΥΜ1.2.0.0-A5 Εκπόνθςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κοινωνικισ
επανζνταξθσ
ΥΜ1.2.0.0-A6
Εκπόνθςθ,
εφαρμογι
και
αποϊδρυματοποίθςθσ χρονίωσ ψυχικά παςχόντων

παρακολοφκθςθ

προγραμμάτων

ΥΜ1.2.0.0-A7 Εκπόνθςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ
εξαρτιςεων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ
ΥΜ1.2.0.0-A8 Εκπόνθςθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ προγραμμάτων για τθν
αντιμετϊπιςθ του αλκοολιςμοφ, τθσ κατάχρθςθσ ουςιϊν, του διαδικτυακοφ εκιςμοφ και
άλλεσ ψυχικζσ εξαρτιςεισ
ΥΜ1.2.0.0-A9 Διενζργεια δράςεων πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ, ςε ςυνεργαςία με
άλλουσ φορείσ (θμερίδεσ, διθμερίδεσ, ςυνζδρια, εκπόνθςθ και διανομι θλεκτρονικοφ και
ζντυπου υλικοφ, κ.ά.)
ΥΜ1.2.0.0-A10 Συντονιςμόσ, εποπτεία και ζλεγχοσ εφαρμογισ των προγραμμάτων που
διαβιβάηονται από το αρμόδιο Υπουργείο
ΥΜ1.2.0.0-A11 Διαβίβαςθ ςτοιχείων, δεδομζνων και πλθροφοριϊν προσ το αρμόδιο
Υπουργείο.
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Άξζξν 43
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεύζπλζεο Κνηλωληθήο Μέξηκλαο
1. Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ (ΚΩΔ. ΥΜ2) ζχει τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ φροντίδασ ιδιαίτερα των κοινωνικά
αδφνατων ατόμων με τθν προϊκθςθ προνοιακϊν πολιτικϊν που αφοροφν ςτθν κοινωνικι
και οικονομικι ςτιριξθ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, κακϊσ και με τθν άςκθςθ
αρμοδιοτιτων εφαρμογισ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν
κοινωνικι ςυνοχι.
Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ και το ςυντονιςμό
των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και για τον ζλεγχο και
τθν παρακολοφκθςθ όλων των διοικθτικϊν και τεχνικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτθν
εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν, με ςκοπό τθν οριηόντια και ομοιογενι εφαρμογι τθσ
ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και τθν ορκι υλοποίθςθ των κατευκφνςεων
των αρμόδιων Υπουργείων.
2. Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ ςυγκροτείται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΤΜ2.1

Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ

ΤΜ2.2

Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν

3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε
αυτιν οργανικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:
α. Στο Σμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ (ΚΩΔ. ΥΜ2.1) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Κοινωνικι ενςωμάτωςθ ομάδων του πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ
που χριηουν ειδικισ προςταςίασ, μζςω εφαρμογισ προγραμμάτων και δράςεων
οικονομικισ ενίςχυςθσ των ίδιων ι των αρμόδιων για τθν υποςτιριξι τουσ προνοιακϊν
δομϊν.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ2.1.0.0-A1 Εκπόνθςθ, ςυντονιςμόσ και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ προγραμμάτων
ςτζγαςθσ, κοινωνικισ και οικονομικισ επανζνταξθσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, ςε
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων
ΥΜ2.1.0.0-A2 Κακοριςμόσ των όρων και τθσ διαδικαςίασ παραχϊρθςθσ ακινιτων ςε
δικαιοφχουσ
ΥΜ2.1.0.0-A3 Ζκδοςθ και ανάκλθςθ παραχωρθτθρίων
ΥΜ2.1.0.0-A4 φκμιςθ των δόςεων και βεβαίωςθ των χρεϊν παλαιϊν και νζων προςφφγων
ΥΜ2.1.0.0-A5 Νομιμοποίθςθ ανωμάλων αγοραπωλθςιϊν
ΥΜ2.1.0.0-A6 Διαχείριςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν ανταλλαγι και μεταβίβαςθ
παραχωρθκζντων ακινιτων
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ΥΜ2.1.0.0-A7 Επιχοριγθςθ αςτικϊν εταιρειϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, εφόςον ο
ςκοπόσ τουσ αναφζρεται ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που απορρζουν από τθ χριςθ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και θ πραγματοποίθςθ του ςκοποφ τουσ αςκείται από τθν
Ρεριφζρεια, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία
ΥΜ2.1.0.0-A8 Χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ εράνων, λαχειοφόρων και φιλανκρωπικϊν
αγορϊν
ΥΜ2.1.0.0-A9 Ανάλθψθ οικονομικϊν ενιςχφςεων που αποτελοφν προϊόν των Ειδικϊν
Κρατικϊν Λαχείων και επιχοριγθςθ προνοιακϊν Ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία
ΥΜ2.1.0.0-A10 Ανάλθψθ και διάκεςθ επιχορθγιςεων ςε προνοιακά ιδρφματα από
κρατικοφσ πόρουσ
ΥΜ2.1.0.0-A11 Ανάλθψθ και διάκεςθ οικονομικισ ενίςχυςθσ των Μονάδων Φροντίδασ
Θλικιωμζνων από κρατικοφσ πόρουσ.
β. Στο Σμιμα Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν (ΚΩΔ. ΥΜ2.2) ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Κοινωνικι ςυνοχι και ενςωμάτωςθ ευάλωτων ομάδων του
πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ, μζςω ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων και
δράςεων κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ και εποπτείασ των δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ2.2.0.0-A1 Εφαρμογι προγραμμάτων για τισ κοινωνικζσ ομάδεσ που χριηουν ειδικισ
προςταςίασ
ΥΜ2.2.0.0-A2 Διαςφνδεςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και δομϊν ςε επίπεδο περιφζρειασ
για κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ
ΥΜ2.2.0.0-A3 Εποπτεία και ζλεγχοσ των δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ που λειτουργοφν ςτθν
περιφζρεια από Κοινωνικοφσ Συμβοφλουσ, περιλαμβανομζνων των ιδρυμάτων ι των
Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων και των φορζων παιδικισ προςταςίασ και ςφνταξθ
εκκζςεων για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ
--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.1 Οριςμόσ Κοινωνικϊν Συμβοφλων
--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.2 Ζλεγχοσ φορζων μθ υπαγόμενων ςτο δθμόςιο τομζα που αςκοφν
κοινωνικι πρόνοια
--ΥΜ2.2.0.0-Δ3.3 Σφνταξθ εκκζςεων αξιολόγθςθσ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των
φορζων και για τθν εν γζνει ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και διατφπωςθ
αντίςτοιχων προτάςεων βελτίωςθσ
ΥΜ2.2.0.0-A4 Εκπόνθςθ, ςυντονιςμόσ και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ προγραμμάτων
ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ υποςτιριξθσ των ευπακϊν ομάδων του
πλθκυςμοφ
ΥΜ2.2.0.0-A5 Κακοριςμόσ των προχποκζςεων και του τρόπου άςκθςθσ του αντικειμζνου
τθσ κοινωνικισ εργαςίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ εφαρμογισ τθσ
ΥΜ2.2.0.0-A6 Εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν/φοιτθτϊν κοινωνικισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια
τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, ςε αντικείμενα του Τμιματοσ
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ΥΜ2.2.0.0-A7 Εποπτεία και διεκπεραίωςθ των διακρατικϊν και διεκνϊν υιοκεςιϊν
ΥΜ2.2.0.0-A8 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τισ υιοκεςίεσ και τισ αναδοχζσ, ςε
ςυνεργαςία με τα Τμιματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ των Ρεριφερειακϊν
Ενοτιτων
ΥΜ2.2.0.0-A9 Συγκζντρωςθ ςτοιχείων αναδόχων και κετϊν οικογενειϊν και αποςτολι τουσ
ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ) για τθν τιρθςθ των αντίςτοιχων
Μθτρϊων
ΥΜ2.2.0.0-A10 Διενζργεια κοινωνικϊν ερευνϊν για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
προγραμμάτων πρόνοιασ
ΥΜ2.2.0.0-A11 Διενζργεια θμερίδων κοινωνικισ μζριμνασ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ
ΥΜ2.2.0.0-A12 Υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων και
άλλουσ φορείσ.
Άξζξν 44
Γηάξζξωζε - Δπηρεηξεζηαθόο θνπόο - Αξκνδηόηεηεο
Γηεπζύλζεωλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ
1. Οι Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Περιφερειακϊν
Ενοτιτων (ΚΩΔ. ΥΜ3) ζχουν τον εξισ επιχειρθςιακό ςκοπό:
Επιχειρθςιακόσ κοπόσ: Ρροάςπιςθ και βελτίωςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ,
κακϊσ και εξαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ περιβάλλοντοσ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα,
Συμβουλευτικι και Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ευαίςκθτων και μθ ατόμων και κοινωνικϊν
ομάδων, τιρθςθ νομοκεςίασ περί ναρκωτικϊν, φαρμακείων και χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ
επαγγελμάτων υγείασ.
Οι Διευκφνςεισ αυτζσ οφείλουν να απευκφνονται ςτθν αντίςτοιχθ οργανικι μονάδα τθσ
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ, για τθν κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, με
ςκοπό τθν οριηόντια και ομοιογενι εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ςε επίπεδο
Ρεριφζρειασ και τθν ορκι υλοποίθςθ των κατευκφνςεων των αρμόδιων Υπουργείων.
2. Οι Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
ςυγκροτοφνται από τισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ:
ΤΜ3.1

Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ και Υγειονομικοφ Ελζγχου

ΤΜ3.2

Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ

ΤΜ3.3

Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων και Επαγγελμάτων Υγείασ

3. Οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων κατανζμονται ςτισ υπαγόμενεσ ςε αυτζσ οργανικζσ μονάδεσ ωσ
εξισ:
α. Στο Σμιμα Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ και Τγειονομικοφ Ελζγχου (ΚΩΔ. ΥΜ3.1) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
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Λειτουργικόσ κοπόσ: Ρροάςπιςθ και βελτίωςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κακϊσ και εξαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ του περιβάλλοντοσ ςε
επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, με τθ διενζργεια υγειονομικϊν ελζγχων, τθν εφαρμογι
τθσ υγειονομικισ νομοκεςίασ, τθν ζκδοςθ τοπικϊν υγειονομικϊν διατάξεων, τθ λιψθ
μζτρων ςε κζματα δθμόςιασ υγιεινισ, τθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ τθσ
υγειονομικισ νομοκεςίασ και τθν ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ του πλθκυςμοφ.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ3.1.0.0-A1 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ επιχειριςεων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ
(επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν, επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ) και κακοδιγθςθ των υπευκφνων, λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν, επιβολι
διοικθτικϊν (προςτίμων) και ποινικϊν κυρϊςεων
--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.1 Ζλεγχοσ τροφίμων και ποτϊν
--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.2 Εφαρμογι οδθγιϊν και προγραμμάτων του ΕΦΕΤ ενθμζρωςθ, αποςτολι
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ελζγχου ςτον ΕΦΕΤ
--ΥΜ3.1.0.0-Δ1.3 Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ και διερεφνθςθ κρουςμάτων για πρόλθψθ
τροφιμογενϊν και υδατογενϊν επιδθμιϊν
ΥΜ3.1.0.0-A2 Ραροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ εμφιαλωτθρίων,
εγκαταςτάςεων παραγωγισ πάγου
ΥΜ3.1.0.0-A3 Συμμετοχι ςε γνωμοδοτικι Επιτροπι ελζγχου για χοριγθςθ άδειασ
λειτουργίασ κζντρων διαςκζδαςθσ και λοφνα - παρκ
ΥΜ3.1.0.0-A4 Χοριγθςθ βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ ςε οχιματα μεταφοράσ τροφίμων και
ποτϊν
ΥΜ3.1.0.0-A5 Χοριγθςθ άδειασ πϊλθςθσ τροφίμων και ποτϊν ςε περίπτερα
ΥΜ3.1.0.0-A6 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ ςχολικϊν μονάδων - εγκαταςτάςεων, κυλικείων
ςχολείων, πανθγφρεων, βρεφικϊν-παιδικϊν ςτακμϊν, παιδικϊν καταςκθνϊςεων, ΜΦΘ,
ΚΘΦΘ, ΚΔΑΡ, ΣΥΔ, νοςοκομείων, κζντρων διαβίωςθσ προςφφγων, τόπων διαμονισ ρομά,
υπαίκριου και πλανόδιου εμπορίου, υδροκεραπευτθρίων, ξενοδοχειακϊν μονάδων και
τουριςτικϊν καταλυμάτων, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, ακτϊν
ομαδικισ κολφμβθςθσ, μεταφορικϊν μζςων και ςτακμϊν αναμονισ (πρακτορείων) και
γενικά οποιουδιποτε χϊρου από τθ λειτουργία του οποίου μπορεί να κιγεί θ προςταςία
τθσ δθμόςιασ υγείασ
ΥΜ3.1.0.0-A7 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ δθμόςιων και ιδιωτικϊν χϊρων, ςε περιπτϊςεισ
δθμιουργίασ ανκυγιεινϊν εςτιϊν που οφείλονται ςε φπαρξθ οικοςίτων και επιβλαβϊν
ηϊων, αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων και χϊρων απορριμμάτων, λόγω μθ τιρθςθσ των
απαιτοφμενων κανόνων υγιεινισ και κακαριότθτασ
ΥΜ3.1.0.0-A8 Ζλεγχοσ εφαρμογισ του αντικαπνιςτικοφ νόμου και επιβολι προςτίμων
ΥΜ3.1.0.0-A9 Μζτρθςθ θχοαπομόνωςθσ κατά τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ επιχειριςεων
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ
ΥΜ3.1.0.0-A10 Ζλεγχοσ θχορφπανςθσ από χριςθ μουςικϊν οργάνων ςε επιχειριςεισ
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ειςιγθςθ ςτισ αδειοδοτοφςεσ αρχζσ για επιβολι ποινικϊν ι
και διοικθτικϊν κυρϊςεων
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ΥΜ3.1.0.0-A11 Συνδρομι ςε υπθρεςίεσ για μζτρθςθ κορφβου, προκαλοφμενου από πάςθσ
φφςεωσ μθχανιματα ι και μζςα κυκλοφορίασ
ΥΜ3.1.0.0-A12 Γνωμοδότθςθ επί τθσ υγειονομικισ καταλλθλότθτασ των προσ παραχϊρθςθ
εκτάςεων για αγροτικι ι κτθνοτροφικι χριςθ
ΥΜ3.1.0.0-A13 Ζλεγχοσ ποιότθτασ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, με τθ λιψθ δειγμάτων
νεροφ και τθ διενζργεια χλωριοςυγκρίςεων, ζλεγχοσ ςυςτθμάτων φδρευςθσ, ςυγκζντρωςθ
και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ, παροχι οδθγιϊν ςτουσ υπεφκυνουσ
υδροδότθςθσ για λιψθ κατάλλθλων προλθπτικϊν και επανορκωτικϊν μζτρων, κακϊσ και
ειςιγθςθ για τθν επιβολι κυρϊςεων ςε περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ
ΥΜ3.1.0.0-A14 Διεξαγωγι δειγματολθψιϊν νεροφ για ανίχνευςθ λεγεωνζλλασ και, ςε
περίπτωςθ κετικϊν δειγμάτων, υπόδειξθ καταςταλτικϊν μζτρων
ΥΜ3.1.0.0-A15 Διεξαγωγι δειγματολθψιϊν εμφιαλωμζνων νερϊν και λιψθ διορκωτικϊν
ενεργειϊν
ΥΜ3.1.0.0-A16 Συλλογι, ςτατιςτικι επεξεργαςία και αξιολόγθςθ μικροβιολογικϊν και
χθμικϊν παραμζτρων που αφοροφν τθν ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ και
των εμφιαλωμζνων νερϊν και ενθμζρωςθ φορζων και πολιτϊν
ΥΜ3.1.0.0-A17 Ραροχι απόψεων επί Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων
ΥΜ3.1.0.0-A18 Ζλεγχοσ πτθνοκτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων - Συμμετοχι ςτισ Επιτροπζσ
Σταυλιςμοφ
ΥΜ3.1.0.0-A19 Οριςμόσ μελϊν για ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν και ςυμμετοχι τουσ ςε
Επιτροπζσ, όπου υπάρχει πρόβλεψθ ςυμμετοχισ υγειονομικοφ υπαλλιλου (ΚΕΡΕ, ΡΣΕΑ,
γυμναςτθρίων, μονάδων παιδικισ προςταςίασ, Νεκροταφείων, ενδιαιτθμάτων ηϊων, ΚΔΑΡ,
ΚΘΦΘ, ΜΦΘ, καταςκθνϊςεων κ.λπ.)
ΥΜ3.1.0.0-A20 Διεκπεραίωςθ διαδικαςίασ χαρακτθριςμοφ
επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων ι και βιομθχανικϊν αποβλιτων

υδάτινου

αποδζκτθ

ΥΜ3.1.0.0-A21 Εποπτικόσ ζλεγχοσ μζςω υγειονομικϊν αναγνωρίςεων των αποχετευτικϊν
δικτφων, μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων των Διμων, εργοςταςίων,
επιχειριςεων, λιψθ δειγμάτων υγρϊν αποβλιτων, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων και
διατφπωςθ προτάςεων για λιψθ μζτρων εξυγίανςθσ
ΥΜ3.1.0.0-A22 Εποπτικόσ ζλεγχοσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων
Διμων, εργοςταςίων, επιχειριςεων
ΥΜ3.1.0.0-A23 Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ και διερεφνθςθ κρουςμάτων για πρόλθψθ
επιδθμιϊν
ΥΜ3.1.0.0-A24 Διερεφνθςθ δελτίων άμεςθσ διλωςθσ περιςτατικϊν με πικανι ζκκεςθ ςτον
ιό τθσ λφςςασ, παραγγελία εμβολίων, προγραμματιςμόσ εμβολιαςμοφ περιςτατικϊν,
ενθμζρωςθ του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΡΝΟ) και τιρθςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
ΥΜ3.1.0.0-A25 Ραροχι οδθγιϊν - μζτρων πρόλθψθσ ςε ταξιδιϊτεσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ
τθσ ταξιδιωτικισ ιατρικισ, παραγγελία εμβολίων, εμβολιαςμοί ταξιδιωτϊν και χοριγθςθ
βιβλιαρίων διεκνοφσ τφπου τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ και ενθμζρωςθ του
Τμιματοσ Δθμόςιασ Υγιεινισ τθσ ζδρασ
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ΥΜ3.1.0.0-A26 Ζλεγχοσ εφαρμογισ προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν, ςφνταξθ
εκκζςεων ελζγχου
ΥΜ3.1.0.0-A27 Διαχείριςθ λοιμωδϊν νοςθμάτων, παραγγελίεσ δερμοαντιδράςεων
ΥΜ3.1.0.0-A28 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν για μεταφορά οςτϊν, ςωρϊν
ΥΜ3.1.0.0-A29 Συγκρότθςθ γνωμοδοτικισ Επιτροπισ για ίδρυςθ οίκων ανοχισ
ΥΜ3.1.0.0-A30 Ραρακολοφκθςθ εκδιδομζνων επί αμοιβι προςϊπων, χοριγθςθ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, άδειασ εγκατάςταςθσ οικιματοσ εκδιδομζνων επί αμοιβι προςϊπων
ΥΜ3.1.0.0-A31 Γνωμοδότθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςε χϊρουσ
λατρείασ ετερόδοξων και ετερόκρθςκων κρθςκευτικϊν κοινοτιτων
ΥΜ3.1.0.0-A32 Γνωμοδοτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςε παιδότοπουσ
ΥΜ3.1.0.0-A33 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ ςτα οποιαδιποτε μεταχειριςμζνα είδθ ιματιςμοφ,
υποδιςεωσ, κλινοςτρωμνισ, τα οποία προορίηονται για εμπορία και ςτουσ χϊρουσ
αποκθκεφςεωσ και διακζςεωσ αυτϊν
ΥΜ3.1.0.0-A34 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ κατοικίδιων ηϊων (ηϊων
ςυντροφιάσ), ιδιωτικϊν ιατρείων, κλινικϊν και ενδιαιτθμάτων ηϊων
ΥΜ3.1.0.0-A35 Υγειονομικόσ ζλεγχοσ ςε επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που
δραςτθριοποιοφνται ςε μόνιμα αγκυροβολθμζνα πλοία, πλωτά ναυπθγιματα,
μεταςκευαςμζνα μεταφορικά μζςα.
β. Στο Σμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ (ΚΩΔ. ΥΜ3.2) ανικουν ιδίωσ οι
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Κοινωνικι ενςωμάτωςθ ευαίςκθτων και μθ ατόμων και κοινωνικϊν
ομάδων, μζςω ςυμβουλευτικισ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξισ τουσ, εφαρμογισ
προγραμμάτων και δράςεων κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ και εποπτείασ των δομϊν
κοινωνικισ πρόνοιασ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.
Αρμοδιότθτεσ
ΥΜ3.2.0.0-A1 Διαχείριςθ περιπτϊςεων ψυχικά αςκενϊν, εγκαταλελειμμζνων βρεφϊν,
ανθλίκων και θλικιωμζνων, κακοποιθμζνων γυναικϊν, ΑμεΑ και ςυνεργαςία με μονάδεσ
προςταςίασ τουσ
ΥΜ3.2.0.0-A2 Εφαρμογι προγραμμάτων Ψυχικισ Υγείασ
ΥΜ3.2.0.0-A3 Εφαρμογι προγραμμάτων κοινωνικισ επανζνταξθσ ευπακϊν πλθκυςμιακϊν
ομάδων
ΥΜ3.2.0.0-A4 Εφαρμογι προγραμμάτων αποϊδρυματοποίθςθσ χρονίωσ ψυχικά παςχόντων
ΥΜ3.2.0.0-A5 Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ εξαρτιςεων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ
ΥΜ3.2.0.0-A6 Εφαρμογι προγραμμάτων για τθν αντιμετϊπιςθ του αλκοολιςμοφ,
κατάχρθςθσ ουςιϊν, ψυχικζσ εξαρτιςεισ και τον εκιςμό
ΥΜ3.2.0.0-A7 Συμμετοχι ςε εποπτικά ςυμβοφλια επιτροπείασ ανθλίκων μετά από οριςμό
από το Ειρθνοδικείο
ΥΜ3.2.0.0-A8 Άςκθςθ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ μετά από ανάκεςθ τθσ ειςαγγελίασ
ΥΜ3.2.0.0-A9 Διενζργεια Κοινωνικϊν ερευνϊν
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ΥΜ3.2.0.0-A10 Διαχείριςθ υιοκεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και
διενζργεια κοινωνικϊν ερευνϊν
--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.1 Αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ κετϊν γονζων ςε περιπτϊςεισ ιδιωτικϊν
υιοκεςιϊν - διακρατικϊν υιοκεςιϊν
--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.2 Αναηιτθςθ φυςικισ οικογζνειασ
--ΥΜ3.2.0.0-Δ10.3 Ραρακολοφκθςθ προςαρμογισ κετϊν παιδιϊν
ΥΜ3.2.0.0-A11 Αναηιτθςθ ριηϊν (φυςικισ οικογζνειασ) από υιοκετοφμενο παιδί
ΥΜ3.2.0.0-A12 Διαχείριςθ κεμάτων αναδοχϊν και διενζργεια κοινωνικϊν ερευνϊν
--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.1 Καταλλθλότθτα υποψιφιασ ανάδοχθσ οικογζνειασ
--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.2 Συνεργαςία με τθ φυςικι οικογζνεια
--ΥΜ3.2.0.0-Δ12.3 Ραρακολοφκθςθ προςαρμογισ αναδόχων παιδιϊν
ΥΜ3.2.0.0-A13 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Ν.Ρ.Ι.Δ. (ιδρυμάτων, ςωματείων,
οργανιςμϊν) που αςκοφν κοινωνικι πρόνοια: παιδικϊν Εξοχϊν-Καταςκθνϊςεων, Κζντρων
Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ), Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ παιδιϊν
με αναπθρία (ΚΔΑΡ-ΜΕΑ), Κζντρων Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (ΚΑΑ), Κζντρα
Διθμζρευςθσ  Θμεριςιασ Φροντίδασ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΚΔΘΦ), Κζντρα
Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΚΘΦΘ), Ιδιωτικϊν επιχειριςεων περίκαλψθσ
υπερθλίκων, αυτοεξυπθρετοφμενων, ι μθ, κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα (ΜΦΘ),
Ιδιωτικϊν επιχειριςεων περίκαλψθσ από κινθτικι αναπθρία ανιάτωσ παςχόντων ατόμων,
κακϊσ και Στεγϊν Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ (ΣΥΔ), ατόμων με αναπθρία που
χαρακτθρίηονται από νοθτικι υςτζρθςθ (Ρ.ΝΟ.Υ.), οι οποίεσ ιδρφονται από ιδιϊτεσ και
Φορείσ Ιδιωτικοφ Δικαίου και γενικά των δομϊν παιδικισ προςταςίασ θ αδειοδότθςθ των
οποίων εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των Ρεριφερειϊν
ΥΜ3.2.0.0-A14 Συνδρομι ςτθν εποπτεία και ςτον ζλεγχο των δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ
που λειτουργοφν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ από Κοινωνικό Σφμβουλο, ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ
ζδρασ
ΥΜ3.2.0.0-A15 Εγγραφι και πιςτοποίθςθ φορζων ςτο Εκνικό και Ρεριφερειακό Μθτρϊο
Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ Ιδιωτικοφ Τομζα μθ Κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
ΥΜ3.2.0.0-A16 Εγγραφι φορζων ςτο Ειδικό Μθτρϊο Εκελοντικϊν Μθ Κυβερνθτικϊν
Οργανιςμϊν
ΥΜ3.2.0.0-A17 Χοριγθςθ και ανάκλθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ
Λειτουργοφ και τθσ άδειασ άςκθςθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ του Κοινωνικοφ Λειτουργοφ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και τιρθςθ ςχετικοφ Μθτρϊου με διαρκι ενθμζρωςθ
ΥΜ3.2.0.0-A18 Συνεργαςία με φορείσ και παραπομπζσ ςε αυτοφσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ
διαφορετικϊν περιπτϊςεων (Διεκνισ Κοινωνικι Εργαςία, Υπουργεία, Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ, ΔΟΥ, Διμοι, Ρροξενεία, Νοςοκομεία, Σχολεία, ΚΕΔΔΥ, Δικαςτιρια, Κζντρα
Φιλοξενίασ ατόμων και οικογενειϊν, Φορείσ προγραμμάτων κατά των εξαρτθςιογόνων
ουςιϊν, κζντρα κακοποιθμζνων γυναικϊν, ςτιριξθσ ανθλίκων - ενθλίκων, ΑμεΑ,
Ρρογράμματα Βοικεια ςτο Σπίτι κ.λπ.)
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ΥΜ3.2.0.0-A19 Εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν/φοιτθτϊν κοινωνικισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια
τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςε αντικείμενα του Τμιματοσ
ΥΜ3.2.0.0-A20 Τιρθςθ αρχείου οριςτικϊν παραχωρθτθρίων ακινιτων προςφφγων και
ζκδοςθ ςχετικοφ φωτοαντιγράφου
ΥΜ3.2.0.0-A21 Συμμετοχι ςε υλοποίθςθ προγραμμάτων για ανακοφφιςθ ευπακϊν ομάδων
πλθκυςμοφ (διανομι οπωροκθπευτικϊν, ςυμμετοχι ςε Επιτροπι παραλαβισ παράδοςθσ
επιςτροφισ των προϊόντων προσ τουσ εταίρουσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ με το
Ρρόγραμμα ΤΕΒΑ, κ.ά.)
ΥΜ3.2.0.0-A22 Χοριγθςθ διατροφικοφ επιδόματοσ νεφροπακϊν και τιρθςθ αρχείου
επιδοματοφχων αιμοκακαιρόμενων και μεταμοςχευμζνων
--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.1 Ζκδοςθ απόφαςθσ αναγνϊριςθσ νζων νεφροπακϊν-μεταμοςχευμζνων
--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.2 Ζκδοςθ απόφαςθσ διακοπισ αποβιωςάντων νεφροπακϊν
--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.3 Ζκδοςθ απόφαςθσ χοριγθςθσ υπολοίπου διατροφικοφ επιδόματοσ ςτουσ
κλθρονόμουσ των αποβιωςάντων νεφροπακϊν
--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.4 Διοικθτικζσ ενζργειεσ για μετοίκθςθ νεφροπακι ςε άλλθ Ρεριφερειακι
Ενότθτα
--ΥΜ3.2.0.0-Δ22.5 Δθμιουργία και ενθμζρωςθ τθσ καρτζλασ του δικαιοφχου ςτο ςφςτθμα
ΟΡΣΝΑ
ΥΜ3.2.0.0-A23 Υλοποίθςθ των προγραμμάτων ςυμμετοχισ θλικιωμζνων ατόμων και ΑμεΑ
ςε καταςκθνϊςεισ, λουτροκεραπείεσ - πθλοκεραπείεσ
ΥΜ3.2.0.0-A24 Χοριγθςθ καρτϊν μετακίνθςθσ ΑμεΑ
ΥΜ3.2.0.0-A25 Διενζργεια ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ υποςτιριξθσ των
ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ
ΥΜ3.2.0.0-A26 Εφαρμογι προγραμμάτων προςταςίασ τθσ μθτζρασ και των παιδιϊν
προςχολικισ θλικίασ
ΥΜ3.2.0.0-A27 Άςκθςθ Ψυχολογικισ Ζρευνασ και Αξιολόγθςθσ τθσ δυναμικισ τθσ
οικογζνειασ, τθσ προςωπικότθτασ και ςυμπεριφοράσ του ανκρϊπου, ςφμφωνα με τισ
κακιερωμζνεσ αρχζσ και μεκόδουσ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ, για τθν αξιοποίθςθ και
βελτίωςι τουσ, κακϊσ και εφαρμογι Ρρογραμμάτων Κλινικισ Ψυχολογικισ Ραρζμβαςθσ,
ςτο πλαίςιο των ψυχολογικϊν κεραπειϊν
ΥΜ3.2.0.0-A28 Άςκθςθ αρμοδιοτιτων εφαρμοςμζνθσ κοινωνικισ εργαςίασ, επί του
ςυνόλου τθσ, περί υιοκεςίασ, επιτροπείασ και αναδοχισ ανθλίκου, δικαςτικισ
ςυμπαράςταςθσ, δικαςτικισ επιμζλειασ ξζνων υποκζςεων
ΥΜ3.2.0.0-A29 Χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ και εποπτεία Βρεφονθπιακϊν
Στακμϊν Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ (ΒΣΟΦ) από Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ, Διαδθμοτικζσ
Επιχειριςεισ, Ενϊςεισ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων και φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.
Τομζασ Ακλθτιςμοφ
ΥΜ3.2.0.0-A30 Διοργάνωςθ και υποςτιριξθ αμιγϊσ ακλθτικϊν δράςεων ςε περιφερειακό,
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο
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ΥΜ3.2.0.0-A31 Υλοποίθςθ ακλθτικϊν προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ, διμουσ και άλλουσ φορείσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου
ΥΜ3.2.0.0-A32 Χοριγθςθ αδείασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν γυμναςτθρίων και
ιδιωτικϊν ςχολϊν εκμάκθςθσ ακλθμάτων και εποπτεία τουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία
ΥΜ3.2.0.0-A33 Εποπτεία και ζλεγχοσ των ακλθτικϊν ςωματείων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία
ΥΜ3.2.0.0-A34 Άςκθςθ εποπτείασ επί των εκνικϊν ακλθτικϊν κζντρων ςτα όρια τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
ΥΜ3.2.0.0-A35 Χοριγθςθ άδειασ διεξαγωγισ ακλθτικϊν ςυναντιςεων
ΥΜ3.2.0.0-A36 Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ των περιφερειακϊν ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, των παρακάτω
κατθγοριϊν, φςτερα από κετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ελζγχου
Καταλλθλότθτασ:
Ομάδα Γ1: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 5.000 κεατζσ, όπου διεξάγονται διεκνείσ
αγϊνεσ ι αγϊνεσ επαγγελματικϊν κατθγοριϊν
Ομάδα Γ2: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ με 5.000 κεατζσ και πάνω, ανεξάρτθτα από τθν
κατθγορία των αγϊνων
Ομάδα Ε2: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 1.000 κεατζσ, όπου διεξάγονται αγϊνεσ
εκνικϊν κατθγοριϊν
Ομάδα ΣΤ: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 1.000 κεατζσ, όπου διεξάγονται διεκνείσ
αγϊνεσ ι αγϊνεσ επαγγελματικϊν κατθγοριϊν
ΥΜ3.2.0.0-A37 Ζκδοςθ απόφαςθσ ςφςταςθσ Επιτροπϊν Ελζγχου Καταλλθλότθτασ
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα τθσ αντίςτοιχθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςτα όριά τθσ.
γ. Στο Σμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων και Επαγγελμάτων Τγείασ (ΚΩΔ. ΥΜ3.3) ανικουν
ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ του
ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Διαςφάλιςθ παροχισ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ από ιδιϊτεσ,
τιρθςθσ του ρυκμιςτικοφ/νομικοφ πλαιςίου ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται επαγγελματίεσ
και επιχειριςεισ υγείασ και ςφννομθ διαχείριςθ των ναρκωτικϊν ουςιϊν από ιατροφσ,
φαρμακοποιοφσ και δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ.
Αρμοδιότθτεσ
Τομζασ Φαρμάκων και Φαρμακείων
ΥΜ3.3.0.0-A1 Θεϊρθςθ μπλοκ χοριγθςθσ ναρκωτικϊν και λοιπϊν φαρμάκων των
φαρμακείων, νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων και ιδιωτϊν γιατρϊν, φαρμακοποιϊν
ΥΜ3.3.0.0-A2 Ραρακολοφκθςθ κίνθςθσ ναρκωτικϊν και λοιπϊν φαρμάκων των φαρμακείων
και των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, τιρθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων, διαβίβαςθ εγγράφων
και παροχι ενθμζρωςθσ ςτο αρμόδιο Υπουργείο
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--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.1 Διαβίβαςθ ςτο Υπουργείο Υγείασ τθσ ετιςιασ κατάςταςθσ ναρκωτικϊν
ιδιωτικϊν φαρμακείων
--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.2 Διαβίβαςθ τριμθνιαίων καταςτάςεων ναρκωτικϊν των Νοςοκομείων προσ
το Υπουργείο Υγείασ
--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.3 Διαβίβαςθ προσ το Υπουργείο Υγείασ αίτθςθσ φαρμακοποιοφ για ζκδοςθ
απόφαςθσ πάγιασ εντολισ πϊλθςθσ ναρκωτικϊν φαρμάκων
--ΥΜ3.3.0.0-Δ2.4 Διαβίβαςθ προσ το Υπουργείο Υγείασ αίτθςθσ του φαρμακείου Γενικοφ
Νοςοκομείου για επιςτροφι λθγμζνων ναρκωτικϊν φαρμάκων ςτθν Ειδικι Διαχείριςθ
Ναρκωτικϊν Φαρμάκων Βορείου Ελλάδοσ
ΥΜ3.3.0.0-A3 Ζγκριςθ αγοράσ ναρκωτικϊν Νοςοκομείου, ΡΕΔΥ από Υπουργείο Υγείασ
ΥΜ3.3.0.0-A4 Ζκδοςθ απόφαςθσ χοριγθςθσ ναρκωτικϊν φαρμάκων ςε καρκινοπακείσ
ΥΜ3.3.0.0-A5 Χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ φαρμακείων
φαρμακαποκθκϊν, ζλεγχοσ αυτϊν και παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ τουσ

και

--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.1 Χοριγθςθ νζων αδειϊν λειτουργίασ ι ανάκλθςθ υφιςτάμενων
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.2 Χοριγθςθ αδειϊν ςυςτζγαςθσ, αποςυςτζγαςθσ και ςυνζχιςθσ λειτουργίασ
φαρμακείων
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.3 Τιρθςθ μθτρϊου φαρμακείων και φαρμακαποκθκϊν και παρακολοφκθςθ
κενϊν κζςεων φαρμακείων
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.4 Οριςμόσ υπευκφνων φαρμακοποιϊν
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.5 Θεϊρθςθ βιβλίων φαρμακοποιϊν
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.6 Ζκδοςθ άδειασ απουςίασ φαρμακοποιοφ
--ΥΜ3.3.0.0-Δ5.7 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και αποςτολι τουσ ςτο αρμόδιο Υπουργείο
ΥΜ3.3.0.0-A6 Ραρακολοφκθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των ςπουδαςτϊν τθσ
Φαρμακευτικισ Σχολισ κακϊσ και των μακθτευόμενων Βοθκϊν Φαρμακείων και τιρθςθ
των ςχετικϊν μθτρϊων
Τομζασ Υπθρεςιϊν και Επαγγελμάτων Υγείασ
ΥΜ3.3.0.0-A7 Χοριγθςθ και ανάκλθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελμάτων υγείασ (Ιατρϊν,
Οδοντιάτρων, Ειδικότθτασ Ιατρϊν, Ειδικότθτασ Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιϊν, Ψυχολόγων,
Ακτινοφυςικϊν, Νοςθλευτϊν, Οπτικϊν, Φυςιοκεραπευτϊν, Αιςκθτικϊν, Διαιτολόγων
Διατροφολόγων, Ακτινολόγων-αδιολόγων, Οδοντοτεχνιτϊν, Μαιϊν, Λογοκεραπευτϊν,
Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ, Λογοκεραπευτϊν, Επιςκεπτϊν Υγείασ, Βοθκϊν Νοςθλευτϊν,
Βοθκϊν Φαρμακείου, Βοθκϊν Οδοντιατρείου, Τεχνολόγων Ιατρικϊν Εργαςτθρίων,
Διαςωςτϊν Ρλθρϊματοσ Αςκενοφόρου, Φυςικοφ Νοςοκομείου - Ακτινοφυςικοφ Ιατρικισ,
Φυςικοφ Νοςοκομείου εκτόσ τθσ περιοχισ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν, κ.λπ.)
ΥΜ3.3.0.0-A8 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ
επαγγελματιϊν υγείασ, για εγκατάςταςι τουσ ςτο εξωτερικό

κατάςταςθσ

ΥΜ3.3.0.0-A9 Τιρθςθ ςειράσ προτεραιότθτασ των αιτιςεων ιατρϊν για ιατρικζσ ειδικότθτεσ
ςτα Νοςθλευτικά Ιδρφματα τθσ Ρεριφζρειασ
ΥΜ3.3.0.0-A10 Ζλεγχοσ γνθςιότθτασ αδειϊν άςκθςθσ επαγγελμάτων υγείασ, ζπειτα από
αιτιματα φορζων
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ΥΜ3.3.0.0-A11 Εποπτεία ιατρικϊν, οδοντιατρικϊν, φαρμακευτικϊν ςυλλόγων
ΥΜ3.3.0.0-A12 Χοριγθςθ βεβαιϊςεων ςε ιατροφσ ςχετικζσ με τισ κρατιςεισ ταμείων ςε
διάςτθμα απαςχόλθςισ τουσ ςε Αγροτικά Ιατρεία κ.λπ.
ΥΜ3.3.0.0-A13 Χοριγθςθ Βιβλιαρίων Υγείασ Ραιδιοφ και καρτϊν Αιμόλυςθσ νεογνϊν
ΥΜ3.3.0.0-A14 Συλλογι ςτοιχείων και ςτατιςτικϊν για τισ γεννιςεισ ςτθν Ρεριφερειακι
Ενότθτα
ΥΜ3.3.0.0-A15 Διαχείριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ για τθν εςωτερικι
αγορά (ΙΜΙ)
ΥΜ3.3.0.0-A16 Χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν κλινικϊν, μονάδων
θμεριςιασ νοςθλείασ, μονάδων χρόνιασ αιμοκάκαρςθσ εκτόσ Νοςοκομείων και ιδιωτικϊν
κλινικϊν, εργαςτθρίων και πάςθσ φφςεωσ χϊρων άςκθςθσ ιδιωτικοφ επαγγζλματοσ υγείασ
και πρόνοιασ και ςε δευτεροβάκμιο επίπεδο τθ χοριγθςθ αδειϊν ιατρείων και
οδοντιατρείων
ΥΜ3.3.0.0-A17 Χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ Μονάδων Ψυχικισ Υγείασ
ΥΜ3.3.0.0-A18 Χοριγθςθ αδειϊν ςκοπιμότθτασ φορζων Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ
(ΡΦΥ)
ΥΜ3.3.0.0-A19 Επιβολι κυρϊςεων ςε φορείσ ΡΦΥ
ΥΜ3.3.0.0-A20 Επιβολι κυρϊςεων ςε ιατροφσ και οδοντιάτρουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία
ΥΜ3.3.0.0-A21 Επιβολι κυρϊςεων ςε ιατροφσ και οδοντιάτρουσ οι οποίοι αναγράφουν
ναρκωτικά ςε απλζσ ςυνταγζσ και όχι ςτισ ειδικζσ για το ςκοπό αυτό, κακϊσ και ςτουσ
φαρμακοποιοφσ που πωλοφν ναρκωτικά με απλζσ και όχι με ειδικζσ ςυνταγζσ.
Άξζξν 45
Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζύλζεωλ
Συςτινονται τα παρακάτω Γραφεία που υπάγονται απευκείασ ςτθν οικεία Γενικι
Διεφκυνςθ:
ΟΑ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ

ΔΟ.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν

ΡΥ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Υποδομϊν

ΕΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Επιχειρθματικότθτασ και Μεταφορϊν

ΑΚ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

ΥΜ0.0.0

Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ

Στα Γραφεία των Γενικϊν Διευκφνςεων ανικουν ιδίωσ οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο εξισ λειτουργικόσ τουσ ςκοπόσ:
Λειτουργικόσ κοπόσ: Υποςτιριξθ του Ρροϊςταμζνου 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
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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.
Αρμοδιότθτεσ
Ο0.0.1.0-A1 Οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ του πρωτοκόλλου, κακϊσ και του φυςικοφ
και θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Ο0.0.1.0-A2 Διεκπεραίωςθ και διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ του Γραφείου Ρροϊςταμζνου
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, ψθφιοποίθςθ και αρχειοκζτθςθ
Ο0.0.1.0-A3 Διαχείριςθ ςυναντιςεων και επικοινωνιϊν του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ.
Άξζξν 46
Οξηδόληηεο αξκνδηόηεηεο νξγαληθώλ κνλάδωλ
Πλεσ οι οργανικζσ μονάδεσ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, Υποδιεφκυνςθσ, Τμιματοσ, Αυτοτελοφσ
Γραφείου ζχουν τισ παρακάτω οριηόντιεσ αρμοδιότθτεσ:
Ο0.0.0.0-A1 Ραρακολοφκθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου (νόμοι, διατάγματα, κανονιςμοί,
οδθγίεσ, αποφάςεισ, κ.ά.) και ενθμζρωςθ του θλεκτρονικοφ καταλόγου Διαδικαςιϊν για
κζματα ςχετικά με τισ δράςεισ τθσ οργανικισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ
Ο0.0.0.0-A2 Ραρακολοφκθςθ των εξελίξεων τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςε τοπικό,
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για κζματα ςχετικά με τισ δράςεισ τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A3 Συνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ
Ρρογραμμάτων και Δράςεων -και ιδιαίτερα με τα αρμόδια Ραρατθρθτιρια-, για το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και δράςεων
Ο0.0.0.0-A4 Ραροχι ςτοιχείων ςτα αρμόδια Ραρατθρθτιρια τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ, για τθ ςυνεχι καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του οικείου τομζα
ανάπτυξθσ
Ο0.0.0.0-A5 Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ περιφζρειασ με
παροχι ςτοιχείων και επιςιμανςθ κρίςιμων ηθτθμάτων του οικείου τομζα ανάπτυξθσ ςτο
Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ
Ο0.0.0.0-A6 Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ περιφζρειασ
με υποβολι προτάςεων αναπτυξιακϊν δράςεων, ςε ςυνεργαςία με τουσ οικείουσ Γενικοφσ
Διευκυντζσ και τουσ αρμόδιουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
Ο0.0.0.0-A7 Υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν δράςεων που είναι ενταγμζνα ςτον Επιχειρθςιακό
Σχεδιαςμό τθσ Ρεριφζρειασ και καταχϊριςθ δεδομζνων - ενθμζρωςθ του Ολοκλθρωμζνου
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροτάςεων και Ζργων
(ΟΡΣ) τθσ Ρεριφζρειασ
--Ο0.0.0.0-Δ7.1 Αναηιτθςθ τρόπου χρθματοδότθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Δράςεων
201

--Ο0.0.0.0-Δ7.2 Σφνταξθ Τεχνικϊν Δελτίων (τεχνικι περιγραφι, χρονικόσ και οικονομικόσ
προγραμματιςμόσ, παραδοτζα, δείκτεσ, κ.λπ.), ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Ρρογραμμάτων και Δράςεων, και υποβολι προτάςεων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
εκάςτοτε χρθματοδοτικοφ εργαλείου
--Ο0.0.0.0-Δ7.3 Ρροετοιμαςία και υποβολι περιοδικϊν αναφορϊν προόδου
--Ο0.0.0.0-Δ7.4 Οικονομικι διαχείριςθ (εκταμίευςθ και πιςτοποίθςθ δαπανϊν)
--Ο0.0.0.0-Δ7.5 Διαχείριςθ ςυμβάςεων/προγραμματικϊν για τθν υλοποίθςθ μζρουσ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ δράςθσ, εφόςον απαιτείται, ςε ςυνεργαςία με το οικείο
Τμιμα Ρρομθκειϊν
--Ο0.0.0.0-Δ7.6 Υλοποίθςθ μζρουσ τθσ δράςθσ από εργαηόμενουσ τθσ μονάδασ και
παραλαβι παραδοτζων ςυμβάςεων/προγραμματικϊν
--Ο0.0.0.0-Δ7.7 Ενθμζρωςθ του ΟΡΣ τθσ Ρεριφζρειασ
Ο0.0.0.0-A8 Συμμετοχι ςτελεχϊν ςε Επιτροπζσ, Συμβοφλια και Ομάδεσ Εργαςίασ
Ο0.0.0.0-A9 Συνδιοργάνωςθ - ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια, προγράμματα κατάρτιςθσ
και ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςχετικά με τισ δράςεισ τθσ οργανικισ μονάδασ και
ενθμζρωςθ, κατά περίπτωςθ, του Τμιματοσ Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ και τθσ
Διεφκυνςθσ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ
Ο0.0.0.0-A10 Ρροετοιμαςία κεμάτων ενθμζρωςθσ αρμόδιων Υπουργείων για κζματα
ςχετικά με τισ δράςεισ τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A11 Ρροετοιμαςία ειςθγιςεων προσ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και τα υπόλοιπα
Συλλογικά όργανα για κζματα των δράςεων τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A12 Συνεργαςία με τισ άλλεσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειασ και άλλουσ
φορείσ (Υπουργεία, Ρεριφζρειεσ, Διμουσ, κ.ά.), προσ κοινι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων τθσ
οργανικισ μονάδασ και τθσ Ρεριφζρειασ
Ο0.0.0.0-A13 Σφνταξθ περιοδικϊν και ετιςιων εκκζςεων πορείασ των δράςεων - Εκκζςεων
Ρεπραγμζνων και Ρρογραμματιςμοφ Δράςεων τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A14 Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ τθσ οργανικισ
μονάδασ
Ο0.0.0.0-A15 Στατιςτικι επεξεργαςία ςτοιχείων των δράςεων τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A16 Ενθμζρωςθ των Αποκετθρίων δεδομζνων και ιςτοχϊρων με ανοιχτά
δεδομζνα και άλλο πλθροφοριακό υλικό, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Ο0.0.0.0-A17 Συμμετοχι ςτθν παροχι ςτοιχείων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ ςτο
Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ για τισ
δράςεισ τθσ οργανικισ μονάδασ
Ο0.0.0.0-A18 Συνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Διεφκυνςθσ
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ των προγραμμάτων προβολισ του
ζργου και των υπθρεςιϊν που παρζχει θ Ρεριφζρεια
Ο0.0.0.0-A19 Ραροχι πλθροφοριϊν ςτουσ πολίτεσ και τουσ φορείσ για τισ δράςεισ τθσ
οργανικισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ
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Ο0.0.0.0-A20 Διενζργεια διαβουλεφςεων, με ι χωρίσ τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και το Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνίασ τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ
Ο0.0.0.0-A21 Συμμετοχι ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςχεδίαςθσ εκτάκτων αναγκϊν (ΡΣΕΑ)
και μζριμνα προετοιμαςίασ για τθν απόκτθςθ ετοιμότθτασ - αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων
εκτάκτων αναγκϊν, υπό το ςυντονιςμό του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ ΡΑΜ-ΡΣΕΑ
Ο0.0.0.0-A22 Εφαρμογι του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςτο βακμό που τα
οικεία προγράμματα, μζτρα και δράςεισ απαιτοφν τθ ςυμμετοχι τθσ οργανικισ μονάδασ και
μζριμνα προετοιμαςίασ για τθν απόκτθςθ ετοιμότθτασ - αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν
και αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, υπό το ςυντονιςμό τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
Άξζξν 47
Αξκνδηόηεηεο Πξνϊζηακέλωλ Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Οι προϊςτάμενοι Γενικισ Διεφκυνςθσ ζχουν τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό όλων των
επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ και μεριμνοφν για τθ
διαρκι τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ εφαρμογισ ενιαίασ πολιτικισ για τα κζματα του τομζα τουσ
ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Ρεριφζρειασ. Είναι υπεφκυνοι για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν
ςτόχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, τθν παρακολοφκθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ όλων των υπθρεςιϊν που υπάγονται ςε αυτι και τθν κοινι αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ.
Αρμοδιότθτεσ
Ο1.1.0.0-A1 Ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν
αποςτολι και τουσ ςτόχουσ τθσ Ρεριφζρειασ και επιμεριςμόσ τουσ ςτισ υποκείμενεσ
οργανικζσ μονάδεσ.
Ο1.1.0.0-A2 Συντονιςμόσ και ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν
μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ
ςτόχων.
Ο1.1.0.0-A3 Συνεργαςία με εκνικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ κεςμοφσ και φορείσ
(κακ’ φλθν αρμόδια Υπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Νομικοφσ Συμβοφλουσ/Νομικι
Υπθρεςία, Δικαςτικζσ και Ελεγκτικζσ Αρχζσ, κ.ά.) για τθν καλφτερθ και ενιαία αντιμετϊπιςθ
των προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτασ των Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ.
Ο1.1.0.0-A4 Διαςφάλιςθ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ο1.1.0.0-A5 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ κρίςεων και προβλθμάτων που
προκφπτουν.
Ο1.1.0.0-A6 Ενθμζρωςθ του Ρεριφερειάρχθ για τα μείηονα ηθτιματα που προκφπτουν και
παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ
δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων, κακϊσ και διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν,
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βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ.
Ο1.1.0.0-A7 Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Αντιπεριφερειάρχεσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ που κα ακολουκθκεί - Συμμετοχι ςτθ διαδικαςία πρόκριςθσ
προτάςεων ζργων-μελετϊν-επενδφςεων που διαςφαλίηουν προςτικζμενθ αξία για τθν
περιοχι και ευκυγραμμίηονται με τισ ςτρατθγικζσ και επιχειρθςιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ
περιφζρειασ.
Ο1.1.0.0-A8 Συντονιςμόσ των Υπθρεςιϊν του τομζα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, ωσ φορζων
προτάςεων, για τον εντοπιςμό, τθν καταγραφι και τθν προϊκθςθ προτεινόμενων δράςεων,
ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ.
Ο1.1.0.0-A9 Ραρακολοφκθςθ των εξελίξεων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Ο1.1.0.0-A10 Μζριμνα για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ των
οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
των πολιτϊν και των φορζων, με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ
αναςχεδιαςμοφ ςτθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ.
Ο1.1.0.0-A11 Ζγκριςθ των Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν
μονάδων.
Ο1.1.0.0-A12 Ειςιγθςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και παρακολοφκθςι τθσ βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ.
Ο1.1.0.0-A13 Αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Ο1.1.0.0-A14 Συγκζντρωςθ των εκκζςεων πορείασ των δράςεων - Εκκζςεων Ρεπραγμζνων
και του Ρρογραμματιςμοφ Δράςεων των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και
ςυνεργαςία με το Τμιμα Στοχοκεςίασ και Απολογιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ για τθν ομοιόμορφθ κατάρτιςθ του Απολογιςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ
Δράςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.
Ο1.1.0.0-A15 Εκπροςϊπθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται.
Ο1.1.0.0-A16 Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που
περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτο ειδικό
περίγραμμα τθσ κζςθσ.
Άξζξν 48
Αξκνδηόηεηεο Πξνϊζηακέλωλ Γηεύζπλζεο
Οι προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ζχουν τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν
ςτόχων και τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ, το ςυντονιςμό και
τθν εποπτεία των εργαςιϊν όλων των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςε
αυτι.
Οι παρακάτω αρμοδιότθτεσ ιςχφουν κατϋ αντιςτοιχία και για τουσ Ρροϊςταμζνουσ
Υποδιεφκυνςθσ.
Αρμοδιότθτεσ
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Ο1.0.0.0-A1 Ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ με τουσ
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται και επιμεριςμόσ τουσ
ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ.
Ο1.0.0.0-A2 Ραροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των υποκείμενων
οργανικϊν μονάδων, βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων.
Ο1.0.0.0-A3 Ραρότρυνςθ του προςωπικοφ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ
Διεφκυνςθσ.
Ο1.0.0.0-A4 Κατανομι τθσ εργαςίασ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ.
Ο1.0.0.0-A5 Διαςφάλιςθ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ο1.0.0.0-A6 Συνεργαςία με αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Ο1.0.0.0-A7 Εντοπιςμόσ, καταγραφι και προϊκθςθ προτεινόμενων δράςεων τθσ
Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τον οικείο Γενικό Διευκυντι και τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ.
Ο1.0.0.0-A8 Κακοριςμόσ των ετιςιων προγραμμάτων δράςθσ και επανεξζταςι τουσ, ςε
ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων.
Ο1.0.0.0-A9 Ρρογραμματιςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ των δράςεων.
Ο1.0.0.0-A10 Οργάνωςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ, ςυντονιςμόσ και εποπτεία των
δράςεων.
Ο1.0.0.0-A11 Διαχείριςθ, ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ, ϊςτε
να επιτυγχάνονται οι προγραμματιςμζνοι ςτόχοι.
Ο1.0.0.0-A12 Ραρακολοφκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και ειςιγθςθ προτάςεων
οργανωτικϊν, λειτουργικϊν και επιχειρθςιακϊν βελτιϊςεων ςτθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ.
Ο1.0.0.0-A13 Συντονιςμόσ για τθν ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθ
Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ.
Ο1.0.0.0-A14 Διαμόρφωςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ, προςδιοριςμόσ των
δεικτϊν μζτρθςθσ και παρακολοφκθςι τθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ.
Ο1.0.0.0-A15 Αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Ο1.0.0.0-A16 Σφνταξθ περιοδικϊν και ετιςιων εκκζςεων πορείασ των δράςεων - Εκκζςεων
Ρεπραγμζνων και του Ρρογραμματιςμοφ Δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ
υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ.
Ο1.0.0.0-A17 Ρροςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων ςτατιςτικϊν αναφορϊν για
τθ διοικθτικι πλθροφόρθςθ εςωτερικά και παρουςίαςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ.
Ο1.0.0.0-A18 Συντονιςμόσ διατμθματικϊν ομάδων εργαςίασ τθσ Διεφκυνςθσ.
Ο1.0.0.0-A19 Ρρογραμματιςμόσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Διεφκυνςθσ ςε όργανα, ςυνζδρια ι
ςεμινάρια που αφοροφν το αντικείμενό τθσ και ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ.
Ο1.0.0.0-A20 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται.
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Ο1.0.0.0-A21 Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που
περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτο ειδικό
περίγραμμα τθσ κζςθσ.
Άξζξν 49
Αξκνδηόηεηεο Πξνϊζηακέλωλ Σκεκάηωλ
Οι προϊςτάμενοι Τμθμάτων ζχουν τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ των λειτουργικϊν ςτόχων
και τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία τθσ μονάδασ τουσ, τον προγραμματιςμό,
ςυντονιςμό και τθν εποπτεία των εργαςιϊν τθσ, για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ διεκπεραίωςι
τουσ.
Αρμοδιότθτεσ
Ο0.1.0.0-A1 Λειτουργικι διαςφνδεςθ των αςκοφμενων
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ υπερκείμενθσ Διεφκυνςθσ.

αρμοδιοτιτων

με

τουσ

Ο0.1.0.0-A2 Συγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ςφνκεςθ και παρουςίαςθ των απαραίτθτων
δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων.
Ο0.1.0.0-A3 Ραρότρυνςθ του προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και τθν
επίτευξθ των ςτόχων τθσ οργανικισ μονάδασ.
Ο0.1.0.0-A4 Ορκολογικι κατανομι του αντικειμζνου και των ειςερχομζνων ςτο προςωπικό.
Ο0.1.0.0-A5 Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ και μζριμνα για τθν τιρθςθ του ςχετικοφ
νομοκετικοφ πλαιςίου.
Ο0.1.0.0-A6 Διαςφάλιςθ ςυνεργαςίασ με τισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειασ και
λοιποφσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ο0.1.0.0-A7 Εντοπιςμόσ οργανωτικϊν και λειτουργικϊν ηθτθμάτων που απαιτοφν βελτίωςθ,
ανίχνευςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν του προςωπικοφ και ςχετικι ειςιγθςθ ςτον
Ρροϊςτάμενο τθσ υπερκείμενθσ Διεφκυνςθσ για τθν περαιτζρω ειςιγθςθ ςτθ Διεφκυνςθ
Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ.
Ο0.1.0.0-A8 Ρροςδιοριςμόσ των ετιςιων ςτόχων τθσ οργανικισ μονάδασ και των
αντίςτοιχων δεικτϊν μζτρθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπαλλιλουσ τθσ μονάδασ και τθ
Διεφκυνςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ.
Ο0.1.0.0-A9 Εφαρμογι και παρακολοφκθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ ςε ατομικό επίπεδο και
ειςιγθςθ μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπαλλιλων.
Ο0.1.0.0-A10 Αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Ο0.1.0.0-A11 Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που
περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτο ειδικό
περίγραμμα τθσ κζςθσ.
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ
Σκήκα Α΄
Θέζεηο Πξνζωπηθνύ
Άξζξν 50
Πξνζωπηθό Δηδηθώλ Θέζεωλ
Στθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ προβλζπονται οι κατωτζρω κζςεισ προςωπικοφ
Ειδικϊν Θζςεων:
α. Μία (1) κζςθ μετακλθτοφ Εκτελεςτικοφ Γραμματζα
β. Δεκαζξι (16) κζςεισ Ειδικϊν Συμβοφλων ι Ειδικϊν Συνεργατϊν ι Επιςτθμονικϊν
Συνεργατϊν, εκ των οποίων τζςςερισ (4) αφοροφν τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
Ρεριφερειάρχθ και μία (1) αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν κακενόσ από τουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ.
γ. Ρζντε (5) κζςεισ δικθγόρων με πάγια ζμμιςκθ εντολι
δ. Δφο (2) κζςεισ δθμοςιογράφων, με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ίςθσ
με τθ κθτεία του Ρεριφερειάρχθ
ε. Μία (1) κζςθ Ρεριφερειακοφ Συντονιςτι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Άξζξν 51
Γηάθξηζε ζέζεωλ ζε θαηεγνξίεο
1. Οι κζςεισ των τακτικϊν (μονίμων και ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου) υπαλλιλων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:
α. Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ)
β. Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ)
γ. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ)
δ. Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ)
2. Οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ καταλαμβάνουν οργανικζσ ι
προςωποπαγείσ κζςεισ.
Οι προςωποπαγείσ κζςεισ καταργοφνται αυτοδίκαια με τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, με
οποιονδιποτε τρόπο, των υπαλλιλων που τισ κατζχουν.
Άξζξν 52
Θέζεηο πξνζωπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
Οι τομείσ που ζχουν ανάγκεσ παροδικισ φφςεωσ για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων
απαιτείται απαςχόλθςθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου είναι οι ακόλουκοι:
- Αγροτικισ Οικονομίασ, Αλιείασ και Κτθνιατρικισ
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- Τεχνικϊν Ζργων
- Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ
- Ρεριβάλλοντοσ
- Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Ρλθροφορικισ
- Ανάπτυξθσ και Εμπορίου
- Τουριςμοφ
- Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
Τον αρικμό, τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ του προςλαμβανόμενου προςωπικοφ με
ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, αλλά και τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
κα κακορίηει με απόφαςι του το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, ανάλογα με παρουςιαηόμενεσ
ανάγκεσ κατ’ εφαρμογι των οδθγιϊν των αρμοδίων Υπουργείων και ςφμφωνα με τισ
δυνατότθτεσ προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ.
Άξζξν 53
Πξνζόληα δηνξηζκνύ
1. Τα γενικά και τυπικά προςόντα διοριςμοφ κακορίηονται κάκε φορά από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τον κακοριςμό προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα.
2. Ρρόςκετα προςόντα διοριςμοφ για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ ι ειδικότθτεσ μποροφν να
κακορίηονται με τθν εκάςτοτε προκιρυξθ κζςεων, ςφμφωνα με τα Ρεριγράμματα Θζςεων
Εργαςίασ.
Άξζξν 54
Θέζεηο πξνζωπηθνύ θαηά θαηεγνξία/εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θιάδν/εηδηθόηεηα
Οι κζςεισ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ διακρίνονται ςε
κατθγορίεσ και κλάδουσ ι ειδικότθτεσ, ωσ εξισ:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟ
ΠΕ

ΜΟΝΙΜΟΙ
Οργανικζσ Προςωποπαγείσ
489

Γεωτεχνικϊν

152

Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ

104

Επικοινωνίασ & Μζςων
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ

ΙΔΑΧ

13

4

ΤΝΟΛΟ

Οργανικζσ

Προςωποπαγείσ

ΘΕΕΩΝ

8

16

526

2

1

155

4

12

124

1

1

Ιατρϊν

1

1

Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ

1

Κοινωνικισ Εργαςίασ

2

2

Κοινωνιολόγων

1

1

1
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2

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟ
Μθχανικϊν

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ

Οργανικζσ Προςωποπαγείσ

ΤΝΟΛΟ

Οργανικζσ

Προςωποπαγείσ

2

3

ΘΕΕΩΝ

196

7

Ρεριβάλλοντοσ

7

1

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

1

1

Ρλθροφορικισ

15

15

Φαρμακοποιϊν

1

1

Χθμικϊν

2

2

Ψυχολόγων

5

5

ΣΕ

347

3

208
8

6

11

367

Γραφικϊν Τεχνϊν

1

1

Δθμοςίων Σχζςεων

3

3

Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ

99

Επαγγελμάτων Υγείασ &
Ρρόνοιασ

50

Μθχανικϊν

1

1

8

109
50

121

1

3

2

125

Ρλθροφορικισ

22

24

Τεχνολόγων Γεωπονίασ

37

Τεχνολόγων Τροφίμων

9

9

Τουριςτικϊν Επιχειριςεων

5

5

4

ΣΕ (χ.π.)

41

2

2

Δομικϊν Ζργων

1

1

Εργοδθγϊν

1

1

ΔΕ
Γεωτεχνικϊν
Διοικθτικϊν-Γραμματζων

151

3

Ρλθροφορικισ-Ρροςωπικοφ
Θ/Υ
Σπερματεγχυτϊν
Συντιρθςθσ Ζργων Τζχνθσ

182
1

57

2

19

1
20

78
1

1

2

23

10

10

16

16

1

1

Τεχνικϊν

22

1

Χειριςτϊν Μθχανθμάτων

24

1

6

3

ΔΕ(χ.π.)

23

1

Εργοδθγϊν
Οδθγϊν

5
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2

1

2
25

1

26

1

11

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ

Οργανικζσ Προςωποπαγείσ

Οδθγϊν

1

Τεχνικϊν

2

Χειριςτϊν Μθχανθμάτων

3

ΤΕ

Εργατϊν

Προςωποπαγείσ

ΘΕΕΩΝ

1

2

3

5
1

16

Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ

Οργανικζσ

ΤΝΟΛΟ

1

4
1

18

10

10

5

5

Ρροςωπικοφ Κακαριότθτασ

1

Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

1

1

Γενικό άκροιςμα

1009

25

20

1

2

52

1106

Σκήκα Β΄
Πξνϊζηάκελνη Οξγαληθώλ Μνλάδωλ
Άξζξν 55
Πξνϊζηάκελνη Κεληξηθήο Τπεξεζίαο - Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ
Ρροϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων των Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν, τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ και των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν τοποκετοφνται υπάλλθλοι των κατθγοριϊν,
κλάδων και ειδικοτιτων που προβλζπονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ., που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν. 3528/2017, όπωσ
τροποποιικθκε και εκάςτοτε ιςχφει, και του λοιποφ ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και
κανονιςτικοφ πλαιςίου, όπωσ αποτυπϊνονται και ςτα αντίςτοιχα Ρεριγράμματα Θζςεων
Εργαςίασ.

ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ
Α.

Α0.1
Α0.2

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ
Νομικι Υπθρεςία
Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ
Ελζγχου

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΙ

Δικθγόροσ με ζμμιςκθ εντολι
Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ, διοικθτικισ ι νομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (οικονομικισ ι διοικθτικισ
κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων
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Α0.3

Αυτοτελζσ Τμιμα Ραλλαϊκισ
Άμυνασ και Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν (Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α.)

Υπάλλθλοσ ΡΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων ι ΤΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

Α1

Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ

Υπάλλθλοσ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

Α1.1

Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ

Υπάλλθλοσ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ

Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και
Ανάπτυξθσ

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΟΑ1

Διεφκυνςθ τρατθγικοφ
χεδιαςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.1

Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ
και Αξιολόγθςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.2

Τμιμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι
ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν ι
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.3

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ και εν
ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.4

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν
ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.5

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου Υποδομϊν Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν και εν
ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.6

Τμιμα Ραρατθρθτθρίου
Κοινωνικισ Ζνταξθσ, Απαςχόλθςθσ
και Δια Βίου Μάκθςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και εν ελλείψει ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ-Ρρόνοιασ
(Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ι Κοινωνικισ Εργαςίασ) ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
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των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ1.7

Τμιμα Ρλθροφόρθςθσ και
Επικοινωνίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ2

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Προγραμμάτων και Δράςεων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν
ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ2.1

Τμιμα Δθμοςιονομικισ
Ραρακολοφκθςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν
ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ2.2

Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι ΡΕ Οικονομίασ και
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει, ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ2.3

Τμιμα Ενίςχυςθσ
Επιχειρθματικότθτασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων
των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ2.4

Τμιματα Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ
Ρρογραμμάτων ΡΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν ι ΡΕ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ Ρλθροφορικισ και εν
ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ και εν
ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ3

Διεφκυνςθ Ποιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(διοικθτικισ ι νομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (διοικθτικισ κατεφκυνςθσ) και
εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ3.1

Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και
Αποδοτικότθτασ

Υπάλλθλοσ ΡΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων και εν
ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ3.2

Τμιμα Θεςμικισ Υποςτιριξθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(διοικθτικισ ι νομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (διοικθτικισ κατεφκυνςθσ) και
εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων
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ΟΑ3.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ

Υπάλλθλοσ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ3.4

Τμιμα Στοχοκεςίασ και
Απολογιςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(διοικθτικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (διοικθτικισ κατεφκυνςθσ) και
εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΟΑ4

Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ

ΟΑ4.1

Τμιμα Διαφάνειασ και
Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ
Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ

ΟΑ4.2

Τμιμα Σχεδιαςμοφ και
Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ

ΟΑ4.3

Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν
Υπθρεςιϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) και
εν ελλείψει ΤΕ Ρλθροφορικισ

ΟΑ4.4

Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ

ΟΑ4.5

Τμιματα Ρλθροφορικισ ΡΕ
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανικϊν Θ/Υ ι Μθχανικϊν
Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων) ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ

ΔΟ

Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΔΟ1

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν
Τπθρεςιϊν ζδρασ και ΠΕ Κοηάνθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και εν ελλείψει ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΔΟ1.1

Τμιμα Ρροςωπικοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και εν ελλείψει ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΔΟ1.2

Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ
λοιπϊν κλάδων/ειδικοτιτων ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΔΟ1.3

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
και Μζριμνασ ζδρασ και ΡΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ
213

ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΙ

Κοηάνθσ

Ρλθροφορικισ ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ
Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΔΟ1.4

Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Μθχανικϊν (Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν (Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων)
και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΔΟ2

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ)
και εν ελλείψει ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν
ειδικοτιτων) και εν ελλείψει ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων)

ΔΟ2.1

Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και
Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων)

ΔΟ2.2

Τμιμα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων)

ΔΟ2.3

Τμιμα Μιςκοδοςίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων)

ΔΟ2.4

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ ζδρασ Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και ΡΕ Κοηάνθσ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ ι ΤΕ λοιπϊν κλάδων/ειδικοτιτων ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΔΟ2.5

Τμιμα Ρρομθκειϊν ζδρασ και ΡΕ
Κοηάνθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ)
και εν ελλείψει ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν
ειδικοτιτων) ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (λοιπϊν
ειδικοτιτων) ι ΤΕ Μθχανικϊν

ΔΟ2.6

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ
Διαχείριςθσ ζδρασ και ΡΕ Κοηάνθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) και εν
ελλείψει ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων
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ΔΟ3

Διευκφνςεισ Διοικθτικϊν και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ
Τμιμα Ρροςωπικοφ και
Μιςκοδοςίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και εν ελλείψει ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΔΟ3.2

Τμιμα Οικονομικισ - Λογιςτικισ
Διαχείριςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ ι ΤΕ λοιπϊν κλάδων/ειδικοτιτων ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΔΟ3.3

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(οικονομικισ κατεφκυνςθσ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ (οικονομικισ κατεφκυνςθσ) και εν ελλείψει
ΡΕ ι ΤΕ λοιπϊν κλάδων/ειδικοτιτων ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΔΟ3.4

Τμιμα Ρρομθκειϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Μθχανικϊν ι TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ
Μθχανικϊν και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων

ΔΟ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
και Μζριμνασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Ρλθροφορικισ ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ ι ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι ΔΕ
Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΠΤ

Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ
και Τποδομϊν

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΠΤ1

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και
Χωρικοφ χεδιαςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ
Μθχανικϊν ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΡΥ1.1

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Ρεριβάλλοντοσ ι Χθμικϊν
Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ι
Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ι Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΡΥ1.2

Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ι Χωροταξίασ - Ρολεοδομίασ
και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Αρχιτεκτόνων
Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν) και εν ελλείψει TE
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Τοπογράφων)

ΡΥ1.3

Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ και

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ

ΔΟ3.1

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
και εν ελλείψει ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
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Υδροοικονομίασ ΡΕ

Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Ρεριβάλλοντοσ ι Χθμικϊν
Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ι
Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ι Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΠΤ2

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ2.1

Τμιμα Τεχνικοφ και Ροιοτικοφ
Ελζγχου

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Ζργων
Υποδομισ ι Δομικϊν Ζργων ι Γεωτεχνολογίασ και
Ρεριβάλλοντοσ)

ΡΥ2.2

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ2.3

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ2.4

Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ
Δικτφου και Μθχανολογικοφ
Εξοπλιςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Ζργων
Υποδομισ ι Δομικϊν Ζργων ι Γεωτεχνολογίασ και
Ρεριβάλλοντοσ)

ΡΥ2.5

Τμιμα Διαχείριςθσ Φραγμάτων,
Γεφυρϊν και λοιπϊν Υποδομϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν) και εν ελλείψει ΡΕ Μθχανικϊν
όλων των ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν
Ζργων Υποδομισ ι Δομικϊν Ζργων ι Γεωτεχνολογίασ
και Ρεριβάλλοντοσ)

ΠΤ3

Διευκφνςεισ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
ΠΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ3.1

Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ3.2

Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων ΡΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ3.3

Τμιμα Λειτουργίασ Επαρχιακοφ
Δικτφου και Μθχανολογικοφ
Εξοπλιςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Ζργων
Υποδομισ ι Δομικϊν Ζργων ι Γεωτεχνολογίασ και
Ρεριβάλλοντοσ)

ΠΤ4

Διεφκυνςθ Ελζγχου Δόμθςθσ Περιφερειακό Παρατθρθτιριο

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν

ΡΥ4.1

Τμιματα Ελζγχου Δόμθςθσ Τοπικά Ραρατθρθτιρια

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν και εν ελλείψει
ΤΕ Μθχανικϊν
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ΕΜ

Γενικι Διεφκυνςθ
Επιχειρθματικότθτασ και
Μεταφορϊν

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΕΜ1

Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ,
Εμπορίου και Σουριςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ1.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και
Επαγγελματικϊν Αδειϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων
Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ι
Μεταλλειολόγων Μθχανικϊν και εν ελλείψει όλων των
ειδικοτιτων Μθχανικϊν) ι ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωλόγων ι Δαςολόγων) και
εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχανικϊν και εν
ελλείψει όλων των ειδικοτιτων Μθχανικϊν)

ΕΜ1.2

Τμιμα Εμπορίου

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ (ειδικότθτασ Χθμικϊν) ι ΤΕ
Τεχνολόγων Τροφίμων ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ1.3

Τμιμα Τουριςμοφ και Ρολιτιςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
(ειδικότθτασ Τουριςμοφ) ι ΤΕ Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων και εν ελλείψει ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ (λοιπϊν ειδικοτιτων) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ

ΕΜ2

Διευκφνςεισ Βιομθχανίασ,
Εμπορίου και Σουριςμοφ ΠΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΡΕ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν
(ειδικότθτασ Γεωλόγων) ι ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ
(ειδικότθτασ Χθμικϊν) και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν ι
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ2.1

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και
Φυςικϊν Ρόρων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ι Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ι Μεταλλειολόγων
Μθχανικϊν) ι ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν
(ειδικότθτασ Γεωλόγων) και εν ελλείψει ΡΕ Μθχανικϊν
όλων των ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν
όλων των ειδικοτιτων

ΕΜ2.2

Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Θλεκτρολόγων ι Μθχανολόγων) και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν όλων των ειδικοτιτων ι ΤΕ Διοικθτικοφ -
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Λογιςτικοφ

ΕΜ2.3

Τμιμα Εμπορίου ΡΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ (ειδικότθτασ Χθμικϊν) ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (Γεωπόνων Τεχνολογίασ Τροφίμων) ι ΤΕ
Τεχνολόγων Τροφίμων ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
(οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ) και εν
ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ2.4

Τμιμα Τουριςμοφ-Ρολιτιςμοφ,
Ραιδείασ και Απαςχόλθςθσ

Υπάλλθλοσ ΡΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων και εν
ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ3

Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν ΠΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν
ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν και εν ελλείψει, όλων των
ειδικοτιτων) ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ και εν
ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων και εν ελλείψει,
όλων των ειδικοτιτων)

ΕΜ3.1

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν) ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΤΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Μθχανικϊν Οχθμάτων ι Θλεκτρονικϊν) και εν ελλείψει
ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ3.2

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν
Οδιγθςθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν
ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν) ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΡΕ ι ΤΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτιτων

ΕΜ3.3

Τμιμα ΚΤΕΟ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν) ι ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων)

ΕΜ3.4

Τεχνικό Τμιμα

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν) ι
ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων ι
Θλεκτρονικϊν) και εν ελλείψει ΔΕ Τεχνικϊν
(Μθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτων)

ΕΜ3.5

Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μεταφορϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΔΕ
Διοικθτικϊν - Γραμματζων ι ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ

ΕΜ3.6

Τμιμα Μεταφορϊν και

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
218

ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΙ

Επικοινωνιϊν Εορδαίασ
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ

Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν
και εν ελλείψει όλων των ειδικοτιτων) ι ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων και
εν ελλείψει όλων των ειδικοτιτων)

ΕΜ3.7

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν
Αυτοκινιτων και Τεχνικϊν
Θεμάτων Αμυνταίου Διεφκυνςθσ
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ
Φλϊρινασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν) ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΤΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν Οχθμάτων)

ΑΚ

Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΑΚ1

Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Βιολόγων- Ιχκυολόγων) και εν ελλείψει ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΑΚ1.1

Τμιμα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Βιολόγων-Ιχκυολόγων) ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ
ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΑΚ1.2

Τμιμα Αγροτικισ Ραραγωγισ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Βιολόγων-Ιχκυολόγων) ι ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ (ειδικότθτασ Βιολόγων) ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΑΚ1.3

Τμιμα Εκπαίδευςθσ και
Ενθμζρωςθσ Αγροτϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων) ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΑΚ2

Διεφκυνςθ Πολιτικισ Γθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ι Τοπογράφων Μθχανικϊν ι
Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ) ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων) και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Τοπογράφων Μθχανικϊν) ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΑΚ2.1

Τμιμα Τοπογραφίασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Τοπογράφων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν) και
εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Τοπογράφων
Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν)

ΑΚ2.2

Τμιμα Εποικιςμοφ και Αναδαςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Τοπογράφων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν) ι ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων) ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν
(ειδικότθτασ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Τοπογράφων
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Μθχανικϊν) ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ

ΑΚ3

Διευκφνςεισ Αγροτικισ
Οικονομίασ ΠΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Βιολόγων-Ιχκυολόγων) και εν ελλείψει ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΑΚ3.1

Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ και
Ρρογραμμάτων Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων) και εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΑΚ3.2

Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ και
Αλιείασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Βιολόγων- Ιχκυολόγων) ι ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίασ

ΑΚ3.3

Τμιμα Ροιοτικοφ και
Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων)

ΑΚ3.4

Τμιμα Εγγείων Βελτιϊςεων

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωτεχνικϊν (Γεωπόνων
Εγγείων Βελτιϊςεων και εν ελλείψει Γεωπόνων λοιπϊν
ειδικοτιτων) και εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ

ΑΚ3.5

Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ
και Αναδαςμοφ ΡΕ Γρεβενϊν,
Καςτοριάσ, Φλϊρινασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ι
Τοπογράφων Μθχανικϊν) ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων)
και εν ελλείψει ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Ρολιτικϊν
Μθχανικϊν ι Τοπογράφων Μθχανικϊν) ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΑΚ4

Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ

Υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Κτθνιάτρων)

ΑΚΤ

Τποδιευκφνςεισ Κτθνιατρικισ ΠΕ

Υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Κτθνιάτρων)

ΑΚΥ.1

Τμιμα Υγείασ και Ρροςταςίασ των
Ηϊων

Υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Κτθνιάτρων)

ΑΚΥ.2

Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςιασ
Υγείασ και Ηωικϊν Υποπροϊόντων

Υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Κτθνιάτρων)

ΤΜ

Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ
Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ

Υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου

ΤΜ1

Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Ψυχολόγων ι ΤΕ Επαγγελμάτων
Υγείασ – Ρρόνοιασ (ειδικότθτασ Εποπτϊν Δθμόςιασ
Υγείασ ι Νοςθλευτϊν ι Μαιϊν ι Επιςκεπτϊν Υγείασ) ι
ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΥΜ1.1

Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
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ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ
(ειδικότθτασ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ ι Νοςθλευτϊν
ι Μαιϊν ι Επιςκεπτϊν Υγείασ)

ΥΜ1.2

Τμιμα Ρρόλθψθσ και Ρροαγωγισ
τθσ Υγείασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΡΕ Ψυχολόγων ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ
(ειδικότθτασ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ ι Νοςθλευτϊν
ι Μαιϊν ι Επιςκεπτϊν Υγείασ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ

ΤΜ2

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κοινωνιολόγων ι ΡΕ
Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΡΕ Ψυχολόγων ι ΡΕ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ Ρρόνοιασ (Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ι Κοινωνικισ
Εργαςίασ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΥΜ2.1

Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Κοινωνιολόγων ι ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΡΕ
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και
Ρρόνοιασ (Εποπτϊν Υγείασ ι Επιςκεπτϊν Δθμόςιασ
Υγείασ ι Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ι Κοινωνικισ
Εργαςίασ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΥΜ2.2

Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι
ΡΕ Κοινωνιολόγων ι ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείασ και πρόνοιασ (Κοινωνικϊν
Λειτουργϊν ι Κοινωνικισ Εργαςίασ) ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ

ΤΜ3

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ και
Κοινωνικισ Μζριμνασ ΠΕ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΡΕ
Κοινωνιολόγων ι ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΡΕ
Ψυχολόγων ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ- Ρρόνοιασ
(Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ ι Επιςκεπτϊν Υγείασ ι
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν) ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ

ΥΜ3.1

Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ
και Υγειονομικοφ Ελζγχου

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ-Ρρόνοιασ
(ειδικότθτασ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ)

ΥΜ3.2

Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
και Ακλθτιςμοφ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΡΕ
Κοινωνιολόγων ι ΡΕ Ψυχολόγων ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ-Ρρόνοιασ
(ειδικότθτασ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν) ι ΤΕ Διοικθτικοφ
–Λογιςτικοφ

ΥΜ3.3

Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων
και Επαγγελμάτων Υγείασ

Υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ιατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ
ι ΡΕ Ιατρϊν ι ΡΕ Φαρμακοποιϊν ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ-Ρρόνοιασ ι ΤΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 56
Άζθεζε αξκνδηνηήηωλ από ηελ Πεξηθέξεηα
1. Ρζραν από τισ ρθτϊσ αναφερόμενεσ ςτον παρόντα Οργανιςμό αρμοδιότθτεσ των επί
μζρουσ οργανικϊν μονάδων και των προϊςταμζνων τουσ, αςκοφνται και όςεσ άλλεσ
αρμοδιότθτεσ τουσ ζχουν ανατεκεί με νόμουσ, προεδρικά διατάγματα και υπουργικζσ
αποφάςεισ, εφόςον οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ δεν αναφζρονται ωσ αντικείμενο των μονάδων
αυτϊν ςτον παρόντα Οργανιςμό.
Οι αρμοδιότθτεσ που αςκοφν οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτο πλαίςιο του αντικειμζνου
τουσ κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 186
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Αϋ/07-06-2010), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, και από άλλεσ
επιμζρουσ διατάξεισ προγενζςτερων ι μεταγενζςτερων νόμων που απονζμουν
αρμοδιότθτεσ ςτθν Ρεριφζρεια. Λεπτομερζςτερεσ περιγραφζσ αρμοδιοτιτων
περιλαμβάνονται ςτουσ επιμζρουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων, θ
κατάρτιςθ των οποίων προβλζπεται ςτο επόμενο άρκρο.
2. Αρμοδιότθτεσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων όπωσ είχαν οριςκεί και αςκοφνταν με
διατάξεισ τυπικϊν νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων και οι οποίεσ δεν ζχουν απονεμθκεί
ςφμφωνα με το άρκρο 186 του Ν.3852/2010 ςτισ Ρεριφζρειεσ, οφτε ζχουν μεταβιβαςκεί
ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτουσ Διμουσ, αςκοφνται από τισ υπθρεςίεσ που
προβλζπονται από τον παρόντα Οργανιςμό, με εξαίρεςθ κζματα προςταςίασ των δαςϊν,
κακϊσ και κζματα χωροταξίασ και περιβάλλοντοσ (άρκρο 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).
3. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ ι μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτθν Ρεριφζρεια, με απόφαςθ
Ρεριφερειάρχθ ορίηεται θ οργανικι μονάδα άςκθςθσ τθσ ανατικζμενθσ ι μεταβιβαηόμενθσ
αρμοδιότθτασ.
4. Για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Μακεδονίασ, ο Ρεριφερειάρχθσ δφναται, ζπειτα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ και
απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, να ανακζτει ζργο ςε οποιοδιποτε μζλοσ του
προςωπικοφ, να ςυγκροτεί ι να καταργεί Ομάδεσ Ζργου και Γραφεία χωρίσ τροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ.
Με απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ μπορεί να παρζχεται εξουςιοδότθςθ υπογραφισ πράξεων και
εγγράφων με εντολι του ςε προϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και
ιςχφει και των άρκρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 «Κφρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α'/9-3-99), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
5. Ππου ςε διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων, κανονιςτικϊν πράξεων, υπουργικϊν
αποφάςεων κ.λπ. αναφζρονται τίτλοι Υπθρεςιϊν διαφορετικοί από αυτοφσ που
αναφζρονται ςτον παρόντα Οργανιςμό, νοοφνται ςτο εξισ οι νζεσ Υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ
περιιλκαν τα αντικείμενα των κεμάτων των παλαιϊν Υπθρεςιϊν.
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Άξζξν 57
Πξνζαξκνγή Οξγαληζκνύ ζε λέεο δηαηάμεηο
Ππου ςτθν κείμενθ νομοκεςία ρυκμίηονται με διαφορετικό τρόπο κζματα που αφοροφν τον
παρόντα Οργανιςμό, εφαρμόηονται οι νζεσ διατάξεισ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τουσ.
Άξζξν 58
Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ηωλ νξγαληθώλ κνλάδωλ
1. Για τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του παρόντοσ Οργανιςμοφ καταρτίηονται οι επιμζρουσ
Κανονιςμοί Λειτουργίασ ανά οργανικι μονάδα, με τθ ςυνεργαςία των προϊςταμζνων με το
προςωπικό των οργανικϊν μονάδων, τουσ υπεφκυνουσ ποιότθτασ και τθ Διεφκυνςθ
Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ.
2. Στουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ ανά οργανικι μονάδα περιγράφονται με λεπτομζρεια οι
ςτόχοι, οι αρμοδιότθτεσ, οι δραςτθριότθτεσ και τα επιμζρουσ βιματα αυτϊν, θ διάρκρωςθ,
το οργανόγραμμα λειτουργίασ, το ανκρϊπινο δυναμικό, οι περιγραφζσ και προδιαγραφζσ
κζςεων εργαςίασ, οι εγκαταςτάςεισ και ο εξοπλιςμόσ, κακϊσ επίςθσ οι διαδικαςίεσ, τα
ζντυπα, το νομοκετικό πλαίςιο εφαρμογισ των αρμοδιοτιτων και άλλεσ λεπτομζρειεσ
οργάνωςθσ και λειτουργίασ ανά οργανικι μονάδα.
Άξζξν 59
Καηαλνκή Θέζεωλ θαη Πξνζωπηθνύ
1. Με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
οι υπάλλθλοι, μόνιμοι και ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που υπθρετοφν ςτθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ Οργανιςμοφ
κατατάςςονται ςτισ κζςεισ, ςτουσ κλάδουσ και ςτισ ειδικότθτεσ του άρκρου 54 με το βακμό
που κατζχουν κατά το χρόνο τθσ κατάταξισ τουσ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του
Ρ.Δ. 50/2001 (39Αϋ), όπωσ ιςχφουν. Σε περίπτωςθ που κατά τον ανωτζρω χρόνο κατζχουν
διαφορετικό κλάδο ι ειδικότθτα, κατατάςςονται ςτουσ κλάδουσ ι τισ ειδικότθτεσ του
ανωτζρω άρκρου ανάλογα με τα προςόντα που κατζχουν.
Στθν περίπτωςθ κατάταξθσ προςωπικοφ που δεν υφίςταται ο κλάδοσ, θ κατάταξθ γίνεται
ςτον πλθςιζςτερο κλάδο με βάςθ τθν ειδικότθτα του υπαλλιλου.
2.Θ τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ που προβλζπονται ςτον παρόντα
Οργανιςμό γίνεται με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των
Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται κάκε φορά και αποτυπϊνονται ςτα
Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ, τα προςόντα των υπαλλιλων, τθν εμπειρία και τισ
γνϊςεισ αυτϊν ςε ειδικά αντικείμενα.
Άξζξν 60
Έλαξμε ηζρύνο Οξγαληζκνύ
Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει ζνα μινα μετά τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
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