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την παροϑςα Ειςόγηςη παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ η πρϐταςη του νϋου ΟΕΤ τησ 

Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Βαςύζεται ςτη Μελέτη Αναδιοργάνωςησ & 

Αναςχεδιαςμού των Δομών που παρϋδωςε η αρμϐδια Ομϊδα Εργαςύασ που 

ςυγκροτόθηκε για το ςκοπϐ αυτϐ. Ϊχουν γύνει οι απαραύτητεσ προςαρμογϋσ, 

ώςτε να υιοθετηθοϑν οι προτϊςεισ των μελών τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ, 

ϐπωσ αυτϋσ εκφρϊςτηκαν ςτην απϐ 03-07-2017 ςυνεδρύαςό τησ. Επιςημαύνεται 

ϐτι η διαφοροπούηςη ϋγκειται ςτην πρϐταςη μεύωςησ του αριθμοϑ των Γενικών 

Διευθϑνςεων, απϐ ϋξι ςε τρεισ, ςτη δημιουργύα αυτοτελοϑσ Γραφεύου 

Περιφερειακοϑ υμβουλύου και ςε μικρϋσ προςαρμογϋσ ωσ προσ τισ 

αρμοδιϐτητεσ των μονϊδων.  
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1 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Ο Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ (Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ – ΟΕΤ), ο οπούοσ εγκρύθηκε με 

το Π.Δ. 146/2010 (ΥΕΚ 239 Α'/27.12.2010), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, 

κρύθηκε ϐτι πρϋπει να προςαρμοςτεύ ςτισ ςημερινϋσ ανϊγκεσ. τισ νϋεσ ςυνθόκεσ 

που διαμορφώνονται ςτον εθνικϐ και ευρωπαώκϐ χώρο τησ περιφερειακόσ και 

τοπικόσ ανϊπτυξησ, η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ ξεκύνηςε μια διαδικαςύα 

αναδιάρθρωςησ τησ οργανωτικήσ τησ δομήσ για να αντιμετωπύςει με 

επιτυχύα τισ νϋεσ απαιτόςεισ. 

Η νϋα οργανωτικό δομό καλεύται να ςυμβαδύςει με τισ ςημαντικϋσ αλλαγϋσ που 

προωθοϑνται τα τελευταύα χρϐνια ςτο θεςμικϐ πλαύςιο τησ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ, οι οπούεσ κατατεύνουν προσ την κατεϑθυνςη αναβϊθμιςησ του 

αναπτυξιακοϑ και κοινωνικοϑ ρϐλου τησ, ςτη βϊςη ενϐσ περιςςϐτερο 

αποκεντρωμϋνου μοντϋλου διούκηςησ. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ βρύςκονται ςτο 

επύκεντρο μιασ ευρϑτερησ αναδιϊταξησ με γενικό κατεϑθυνςη την 

προτεραιϐτητα ςτο τοπικϐ επύπεδο διακυβϋρνηςησ, βϊςει των αρχών τησ 

εγγϑτητασ προσ τον πολύτη και τησ δημοκρατικόσ νομιμοπούηςησ των 

αποφϊςεων.  

Ειδικϊ οι Περιφϋρειεσ ϋχουν καταςτεύ οι βαςικού πυλώνεσ του αναπτυξιακοϑ 

προγραμματιςμοϑ, με κομβικϐ ρϐλο, ωσ προσ τα ϋργα και τισ υποδομϋσ, την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, τη ςτόριξη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τη 

βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των τοπικών κοινωνιών. Η μεταφορϊ πρϐςθετων 

καύριων αρμοδιοτότων ςτο δεϑτερο βαθμϐ αυτοδιούκηςησ ενδυναμώνει το ρϐλο 

και τη λειτουργύα τησ, απελευθερώνοντασ τη δυναμικό τησ να αποτελϋςει 

κρύςιμο εργαλεύο εμβϊθυνςησ τησ δημοκρατύασ και διαςφϊλιςησ τησ κοινωνικόσ 

ςυνοχόσ, ωσ βαθμύδα εξουςύασ που βρύςκεται πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ και τα 

προβλόματϊ τουσ. 

υνεπώσ, η αναβάθμιςη τησ λειτουργίασ των διοικητικών υπηρεςιών 

οφεύλει να κατατεύνει, μϋςα απϐ μια ολοκληρωμϋνη και ςυγκροτημϋνη θεώρηςη, 

ςτη βϋλτιςτη εκπλόρωςη τησ αποςτολήσ και του οράματοσ τησ Περιφϋρειασ, 

ϐπωσ διαμορφώνονται ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ. Σο εγχεύρημα εκςυγχρονιςμογ τησ 

Διοίκηςησ, ωσ ϐχημα για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ ανταγωνιςτικόσ, 

ποιοτικόσ και εξωςτρεφοϑσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, 

επιχειρεύται με τη ςυνολική οργανωτική αναδιάταξη των δυνάμεων τησ 

Περιφέρειασ με ορθολογικϐτερα κριτόρια και ανθρωποκεντρικό προςϋγγιςη. 

Ζητοϑμενο εύναι ο επαναςχεδιαςμϐσ του διοικητικοϑ μοντϋλου να οδηγόςει ςε 

οργανωτικέσ δομέσ που, ωσ ςγγχρονα εργαλεία ανάπτυξησ, θα προωθοϑν 

τη δυναμικό τησ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ αρμοδιοτότων τησ. τϐχοσ εύναι η 

ςυνολικό βελτύωςη τησ εικϐνασ αλλϊ και τησ προςφορϊσ τησ ςτην τοπικό 

κοινωνύα, μϋςα απϐ την ϊςκηςη και διαμϐρφωςη αναπτυξιακών πολιτικών με 

τον αποτελεςματικϐτερο δυνατϐ τρϐπο και με γνώμονα τισ ανϊγκεσ και τη 
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βελτύωςη του επιπϋδου ζωόσ των πολιτών, που θα οδηγόςουν ςτη μϋγιςτη 

δυνατό οικονομικό - κοινωνικό - πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ ευθϑνησ 

τησ. 

Ο οργανωτικϐσ αναςχεδιαςμϐσ τησ Περιφϋρειασ αποτελεύ το θεμελιώδεσ βόμα 

για την επύτευξη του τρατηγικογ τβχου εςωτερικήσ ανάπτυξήσ τησ ωσ 

Οργανιςμοϑ, μϋςω ενίςχυςησ τησ οργανωτικήσ και επιχειρηςιακήσ τησ 

ικανβτητασ και ανάπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικογ τησ1. Ο 

αναςχεδιαςμϐσ επιχειρεύται παρϊλληλα και ςε αλληλεπύδραςη με την προώθηςη 

τησ ανοικτόσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, η οπούα αποτελεύ το ςημαντικϐτερο 

εργαλεύο για την υλοπούηςη ριζικών μεταρρυθμύςεων που μποροϑν να αλλϊξουν 

θεμελιακϊ τη λειτουργύα τησ Περιφϋρειασ καθώσ και την εικϐνα τησ ςτα μϊτια 

των εργαζομϋνων τησ αλλϊ και ςτισ αντιλόψεισ ϐςων διαμϋνουν, επιχειροϑν ςτα 

ϐριϊ τησ ό με οποιονδόποτε τρϐπο ςυναλλϊςςονται μαζύ τησ. 

Βαςικϐ ζητοϑμενο τησ επιχειροϑμενησ οργανωτικόσ αλλαγόσ εύναι να ςυντελϋςει 

ςτη βελτύωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών και, κατ’ επϋκταςη, τησ 

αποδοτικϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ του ϋργου τησ Περιφερειακήσ 

Αρχήσ. Σαυτϐχρονα, ϐμωσ, καλεύται να ςυμβϊλλει ςτη διευκϐλυνςη τησ 

εργαςύασ του ανθρώπινου δυναμικογ, το οπούο και θα κληθεύ να την 

υποςτηρύξει και να την υλοποιόςει.  

Προσ την κατεϑθυνςη αυτό, η Ομϊδα Εργαςύασ που ςυγκροτόθηκε για την 

επεξεργαςύα του νϋου Οργανιςμοϑ ακολοϑθηςε ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα, με 

την οπούα επιδιώχθηκε η μέγιςτη δυνατή ςυναίνεςη, μϋςω καλλιϋργειασ 

πνεγματοσ εμπιςτοςγνησ και ςυνεργαςίασ ςτη βϊςη κοινογ ςκοπογ και 

κοινών ςτβχων. Η αναςχεδιαςτικό διαδικαςύα βαςύςτηκε, ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ 

τησ, ςτην ουςιαςτικό ςυμμετοχό ϐλων των ςυνεμπλεκϐμενων ςτην ϊςκηςη των 

λειτουργιών των υπηρεςιών, προκειμϋνου οι επιχειροϑμενεσ αλλαγϋσ να 

ανταποκρύνονται ςτα διαγνωςθϋντα προβλόματα και να τεκμηριωθεύ η 

κατεϑθυνςη και η ϋκταςη των επιχειροϑμενων οργανωτικών αλλαγών. 

Σο ςχϋδιο του νϋου ΟΕΤ καλεύται να επιλϑςει τα προβλόματα που 

δημιουργόθηκαν μετϊ την αναδιοργϊνωςη κατϊ «Καλλικρϊτη», λαμβϊνοντασ 

υπϐψη το ςϑνολο των ρυθμύςεων που επϋφεραν αλλαγϋσ ςτο πλϋγμα των 

αρμοδιοτότων τησ Περιφϋρειασ και των διαδικαςιών ϊςκηςόσ τουσ. Σαυτϐχρονα 

ϐμωσ, οφεύλει να «χτύςει» πϊνω ςτισ θεμελιώδεισ αρχέσ τησ προηγογμενησ 

αναδιάρθρωςησ του αυτοδιοικητικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ: 

 Η Περιφϋρεια αντιμετωπύζεται ωσ ενιαύα αναπτυξιακό ενϐτητα ςτη βϊςη 
προγραμματιςμοϑ των διαφϐρων ϋργων τησ 

 Η πολιτικό για κϊθε τομϋα αρμοδιοτότων εύναι ενιαύα για ϐλη την 
περιφϋρεια  

                                                           
1 Όπωσ αποτυπώνεται ςτο τρατηγικϐ χϋδιο τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ 2015-2019, 
Ωξονασ 4. 
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 Εξυπηρϋτηςη του πολύτη ςτον τϐπο του, χωρύσ ϊςκοπεσ μετακινόςεισ & 
γραφειοκρατύα  

 Αναδιϊρθρωςη βϊςει των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών τησ Περιφϋρειασ 

 Μη μετακύνηςη υπηρετοϑντοσ προςωπικοϑ απϐ τον τϐπο τησ εργαςύασ του 

Η αρμϐδια Ομϊδα Εργαςύασ παρϋδωςε ϋνα χϋδιο νϋου Οργανιςμοϑ που 

ςτηρύζεται ςε ουςιαςτικό και τεκμηριωμϋνη οργανωτικό μελϋτη προςδιοριςμοϑ 

των διοικητικών, ςχεδιαςτικών, επιχειρηςιακών και ελεγκτικών υπηρεςιών, 

των αντύςτοιχων αρμοδιοτότων και των λειτουργιών – δραςτηριοτότων τουσ. 

Μετϊ την καταγραφό τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ και την επεξεργαςύα 

δεδομϋνων ςχετικϊ με τα προβλόματα και τισ ανϊγκεσ των υπηρεςιών, πρϐτεινε 

λϑςεισ επαναςχεδιαςμοϑ του διοικητικοϑ μοντϋλου τησ Περιφϋρειασ, 

βαςιζϐμενη ςτισ κϊτωθι βαςικέσ κατευθγνςεισ και αρχέσ, οι οπούεσ ϋχουν 

δγο κγριουσ άξονεσ, τη διαςφάλιςη του διοικητικογ ςυντονιςμογ και την 

αξιοποίηςη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου: 

 αφόσ οριοθϋτηςη των αρμοδιοτήτων των υπηρεςιών 

 Εκ νϋου καταγραφό και περιγραφό των αρμοδιοτότων, η οπούα θα πρϋπει να 

εύναι ςϑντομη, ςαφόσ, λιτό, ςυνεκτικό και ολοκληρωμϋνη  

 Αναγνώριςη και πλόρησ αξιοπούηςη του επιτελικοϑ - ςυντονιςτικοϑ ρϐλου 

τησ κορυφόσ τησ διοικητικόσ πυραμύδασ (Γενικών Διευθυντών) και του 

ςτρατηγικοϑ - αναπτυξιακοϑ ρϐλου τησ αιρετόσ ηγεςύασ (Φωρικών και 

Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών), προσ διαςφϊλιςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ 

ςυνέργειασ και τησ διοικητικήσ ςυνέχειασ. Πρϋπει να υπϊρχει ςαφόσ 

διάκριςη μεταξγ υπηρεςιακήσ και πολιτικήσ ηγεςίασ. Οι ρϐλοι των 

Αντιπεριφερειαρχών και των Γενικών Διευθυντών πρϋπει να εύναι διακριτού. 

Γενικϊ, οι Αντιπεριφερειϊρχεσ εφαρμϐζουν την πολιτικό τησ Περιφερειακόσ 

Αρχόσ και παρακολουθοϑν την εξϋλιξη τησ υλοπούηςόσ τησ. Οι Γενικού 

Διευθυντϋσ οφεύλουν να ςυντονύζουν, ςτο πλαύςιο του τομϋα αρμοδιοτότων 

τουσ και των κατευθϑνςεων τησ Περιφερειακόσ Αρχόσ, τισ υπηρεςύεσ τησ 

Περιφϋρειασ. 

 Αποφυγό του κατακερματιςμοϑ και τησ πολυδιϊςπαςησ των υπηρεςιών 

 Δημιουργύα λιτών και ευέλικτων δομών με τα αναγκαύα ιεραρχικϊ 

επύπεδα και δυνατϐτητα ενςωμϊτωςησ νϋων αρμοδιοτότων 

 υγκϋντρωςη των επιτελικών υπηρεςιών ςτην ϋδρα και χωρικό 

αποκέντρωςη των εκτελεςτικών υπηρεςιών – αϑξηςη τησ 

λειτουργικϐτητασ των Περιφερειακών Ενοτότων 

 Αντιςτοίχιςη των δομών των Περιφερειακών Ενοτότων με τισ δομϋσ ςτην 

ϋδρα. Οι κεντρικϋσ δομϋσ ϋχουν επιπλϋον το ρϐλο ςυντονιςμοϑ των δρϊςεων 

των αντύςτοιχων αποκεντρωμϋνων δομών.  
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 Ανϊπτυξη οριζβντιων μηχανιςμών ςυντονιςμοϑ, ςυνεργαςύασ και 

ςυμπληρωματικϐτητασ μεταξϑ των υπηρεςιών (τησ ϋδρασ, των ΠΕ, των ΝΠ 

τησ Περιφϋρειασ) 

 Αξιοπούηςη των δυνατοτότων τησ ηλεκτρονικήσ διακυβέρνηςησ  

 Καταγραφό αναγκών ςτελϋχωςησ και ςϑςταςη νέων οργανικών θέςεων 

εξειδικευμϋνων ςτελεχών - Αποφυγό πολυδιϊςπαςησ κλάδων προςωπικογ 

– ομαδοπούηςη ςυναφών κλϊδων 

 Αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ, με βϊςη αναλυτικϊ 

Περιγράμματα Εργαςίασ και χέδια τελέχωςησ. 

Πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημανθεύ ϐτι οποιαδόποτε οργανωτικό δομό, ϐςο 

ορθολογικϊ και λειτουργικϊ ςχεδιαςμϋνη κι αν εύναι, χωρύσ επάρκεια 

υλικοτεχνικήσ υποδομήσ και προςωπικογ ςτισ μονϊδεσ που προβλϋπει, δεν 

ϋχει τη δυνατϐτητα παραγωγόσ του επιθυμητοϑ αποτελϋςματοσ.  

 

2 ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Η κατεϑθυνςη και η ϋκταςη των προτεινϐμενων οργανωτικών αλλαγών 

επιχειρόθηκε να τεκμηριωθοϑν, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, με βϊςη τα δεδομϋνα 

που προϋκυψαν κατϊ τισ φϊςεισ τεκμηρύωςησ τησ αναςχεδιαςτικόσ διαδικαςύασ. 

Οι βαςικοί άξονεσ των προτεινϐμενων μεταβολών καθώσ και οι ειδικβτερεσ 

μεταβολέσ που προτεύνονται ανϊ οργανωτικϐ επύπεδο παρουςιϊζονται 

ςυνοπτικϊ κατωτϋρω. 

2.1 Βαςικοί Άξονεσ προτεινβμενων μεταβολών 

 Μείωςη των Γενικών Διευθγνςεων2, απβ έξι (6) ςε τρεισ (3). Η κϊθε 

Γενικό Διεϑθυνςη αντιςτοιχεύ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ αρμοδιοτότων. 

Ϊγιναν τροποποιόςεισ ςτην ονομαςύα των Γενικών Διευθϑνςεων, 

προκειμϋνου να ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ςτη νϋα ομϊδα αρμοδιοτότων 

που εξυπηρετοϑν.  

 Η ομαδοπούηςη των υπηρεςιών ςε οργανικϋσ μονϊδεσ ϋγινε λαμβϊνοντασ 

υπϐψη τη διάκριςη των λειτουργιών τησ Περιφϋρειασ ςε επιτελικέσ – 

εκτελεςτικέσ και υποςτηρικτικέσ (οριζβντιεσ) – κγριεσ (κάθετεσ) 

(τμηματοπούηςη υπηρεςιακοϑ μηχανιςμοϑ με βϊςη τισ αρμοδιϐτητεσ 

/λειτουργύεσ και τουσ ςκοποϑσ/τομεύσ αρμοδιοτότων αντύςτοιχα). Ψσ 

επιτελικέσ Τπηρεςίεσ νοοϑνται αυτϋσ που ϋχουν αρμοδιϐτητεσ την παροχό 

επιτελικόσ υποςτόριξησ ςτα πολιτικϊ ϐργανα και ςτισ υπηρεςύεσ τησ 
                                                           
2
 Η Ομϊδα Εργαςύασ πρϐτεινε τη διατόρηςη των έξι (6) Γενικών Διευθγνςεων, αριθμϐσ που 

κρύθηκε λειτουργικϐσ ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ και το εϑροσ αρμοδιοτότων τησ Περιφϋρειασ, την 
ανϊγκη διοικητικόσ ςυνϋχειασ και ςυνϋργειασ με την πολιτικό ηγεςύα, εξαςφϊλιςησ τησ 
βϋλτιςτησ ροό τησ πληροφορύασ ςτην οργανωτικό δομό και τησ βϋλτιςτησ διαδικαςύασ λόψησ 
απϐφαςησ, με βϊςη την αρχό εφαρμογόσ ενιαύασ πολιτικόσ για κϊθε τομϋα αρμοδιοτότων. 
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Περιφϋρειασ, δηλαδό επεξεργαςμϋνων ςτοιχεύων και προτϊςεων για τη λόψη 

τεκμηριωμϋνων αποφϊςεων. Ψσ Τπηρεςίεσ υποςτήριξησ νοοϑνται αυτϋσ 

που ϋχουν αρμοδιϐτητεσ την παροχό διοικητικόσ, οικονομικόσ και τεχνικόσ 

υποςτόριξησ ςε ϐλεσ τισ υπηρεςύεσ Περιφϋρειασ3.  

 Εξορθολογιςμϐσ και ενύςχυςη του ρϐλου των οργανικών μονϊδων που 

αςκοϑν τισ επιτελικέσ λειτουργίεσ τησ Περιφϋρειασ, οι οπούεσ ςυμμετϋχουν 

–ςτο πλαύςιο τησ Πολυεπύπεδησ Διακυβϋρνηςησ– ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην 

ϊςκηςη των επιτελικών λειτουργιών τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ, με την 

ακϐλουθη εξειδύκευςό τουσ, και βελτύωςη του ςυντονιςμογ του 

περιφερειακογ έργου4. Η ενύςχυςη του ρϐλου των επιτελικών μονϊδων 

επιχειρόθηκε μϋςω: 

1. αποςαφόνιςησ και εμπλουτιςμοϑ των αρμοδιοτότων τουσ, του 

ςυντονιςτικοϑ τουσ ρϐλου και των ςχϋςεων ςυνεργαςύασ τουσ (βλ. 

καταγραφό επιμϋρουσ και οριζϐντιων αρμοδιοτότων των οργανικών 

μονϊδων)  

2. αναδιϊρθρωςόσ τουσ με ςυγχώνευςη ό/και αϑξηςη του μεγϋθουσ των 

δομών τουσ (βλ. δημιουργύα νϋων μονϊδων ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ 

Προγραμματιςμοϑ, ςτη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ, ςτη Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΔΜ (ϋδρασ), ςτη Δ/νςη 

Κοινωνικόσ Μϋριμνασ) 

3. μετατροπόσ τουσ ςε αυτοτελεύσ (βλ. μετεξϋλιξη τησ Δ/νςησ Εξυπηρϋτηςησ 

του Πολύτη ςε αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & 

Αποδοτικϐτητασ). Διατηρόθηκε η αυτοτϋλεια και η υφιςτϊμενη δομό 

επιτελικών μονϊδων, ϐπωσ τησ αυτοτελοϑσ Δ/νςησ Πολιτικόσ 

Προςταςύασ, του αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Π.ΑΜ.Π..Ε.Α. και του αυτοτελοϑσ 

Γραφεύου Σϑπου & Δημοςύων χϋςεων.  

Προτεύνεται, περαιτϋρω, η αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ τουσ με επαρκό 

ςτελϋχωςη, ηλεκτρονικοπούηςη των ςχετικών διαδικαςιών, δικτϑωςό τουσ 

κατϊ επιτελικό λειτουργύα με τη δημιουργύα αντύςτοιχου Ολοκληρωμϋνου 

Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ (ΟΠ).  

Επιτελικέσ λειτουργίεσ τησ Περιφέρειασ 

1. Περιφερειακϐσ αναπτυξιακϐσ προγραμματιςμϐσ 

2. Περιφερειακϐσ χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ 

3. Επιχειρηςιακϐσ ςχεδιαςμϐσ (περιφερειακϐ πενταετϋσ Επιχειρηςιακϐ 

                                                           
3
 Κατ’ αντιςτοιχύα με την ομαδοπούηςη των υπηρεςιών των Δόμων, βλ. ΤΠΕΑΗΔ, Καλλικράτησ - 

Ειςηγήςεισ & χέδιο Προεδρικού Διατάγματοσ για την «Οργάνωςη τησ Αυτοτελούσ Τπηρεςίασ 
Εποπτείασ ΟΣΑ», Νοϋμβριοσ 2010, ςελ. 38 και ΕΕΣΑΑ, ΟΔΗΓΟ  ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 
ΦΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (Ο.Ε.Τ) ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ, Δεκϋμβριοσ 2010, 
ςελ. 8.  
4
 τα παραδοτϋα τησ «τριετοϑσ ςτρατηγικόσ για μεταρρυθμύςεισ» (του ϊρθρου 3.Γ.5.1 του Ν. 

4336/2015 περιλαμβϊνεται «η ενίςχυςη των μονάδων άςκηςησ πολιτικήσ ςε βαςικούσ τομείσ» 
και «ο ενιςχυμένοσ ςυντονιςμόσ των πολιτικών» (βλ. ΙΣΑ, Σριετήσ τρατηγική Μεταρρυθμίςεων 
ςτη Δημόςια Διοίκηςη και την Σοπική Αυτοδιοίκηςη 2016-2018, Ιοϑλιοσ 2016, ςελ. 68). 
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Πρϐγραμμα και Ετόςια Προγρϊμματα Δρϊςησ) 

4. Καλό νομοθϋτηςη (ϋκδοςη, ςϑμφωνα με το νϐμο, κανονιςτικών 

αποφϊςεων των υλλογικών Οργϊνων) 

5. Επικοινωνιακό τρατηγικό 

6. Πολιτικό Προςταςύα,  Π.ΑΜ.Π..Ε.Α. 

7. Δημοςιονομικό διαχεύριςη (των εκχωροϑμενων και των ύδιων πϐρων) 

8. Ανϊπτυξη και διούκηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ (ςτο πλαύςιο τησ 

αντύςτοιχησ δημϐςιασ πολιτικόσ) 

9. Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη  

10. Διαχεύριςη τησ γνώςησ 

 υγκέντρωςη των επιτελικών Διευθγνςεων ςτην έδρα και χωρική 

αποκέντρωςη των εκτελεςτικών μονάδων ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα, 

με κριτόριο την αρχή τησ εγγύτητασ των παρεχϐμενων προσ τον πολύτη 

υπηρεςιών. Η κατεϑθυνςη αυτό, η οπούα εύχε ειςαχθεύ με την 

αναδιοργϊνωςη κατϊ «Καλλικρϊτη», διατηρεύται, αλλϊ με εξορθολογιςμϐ και 

μετεξϋλιξη των υφιςτϊμενων αποκεντρωμϋνων μονϊδων. Ενιςχϑεται ο 

ςτρατηγικβσ και ςυντονιςτικβσ ρβλοσ  των επιτελικών υπηρεςιών και 

ο λειτουργικβσ ρβλοσ των αποκεντρωμένων εκτελεςτικών υπηρεςιών 

ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα. Με τον τρϐπο αυτϐ, διαςφαλύζεται ο κάθετοσ 

ςυντονιςμβσ ϐλων των επιμϋρουσ υπηρεςιών ανϊ τομϋα αρμοδιοτότων και 

η εφαρμογό τησ ενιαίασ πολιτικήσ για ϐλη την Περιφϋρεια.  

 Αντιμετώπιςη τησ Περιφϋρειασ ωσ ενιαύασ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ και 

καλλιϋργεια τησ περιφερειακόσ ςυνεύδηςησ, ιδιαύτερα ωσ προσ το 

προγραμματικϐ τησ ϋργο αλλϊ και την πολιτικό τησ ςε κϊθε τομϋα 

αρμοδιοτότων, εφαρμϐζοντασ πολιτικό περιφερειακόσ ςυνοχόσ και 

ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ (βλ. δημιουργύα Γραφεύων Προγραμματιςμοϑ & 

Διαχεύριςησ Αναπτυξιακών Δρϊςεων ανϊ ΠΕ, τα οπούα θα λειτουργοϑν 

υποςτηρικτικϊ προσ τα τρύα ςχετικϊ Σμόματα τησ ϋδρασ). 

 υγχώνευςη και μείωςη μεγέθουσ οργανικών μονϊδων που αςκοϑν 

ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ, με μεταφορϊ και ανακατανομό των αρμοδιοτότων 

τουσ, προκειμϋνου να επιτευχθοϑν καλϑτεροσ ςυντονιςμβσ και οικονομίεσ 

κλίμακασ (εξοικονϐμηςη και βϋλτιςτη αξιοπούηςη πϐρων, οικονομικών και 

ανθρώπινων), λαμβϊνοντασ υπϐψη και τη γενικευμϋνη υποςτελϋχωςη των 

υπηρεςιών. 

 Δημιουργύα νέων οργανικών μονάδων ϐπου απαιτεύται, προκειμϋνου να 

καλυφθοϑν νϋεσ ό υφιςτϊμενεσ ανϊγκεσ.  

 Μετονομαςία οργανικών μονϊδων, ϐπου αυτϐ κρύθηκε απαραύτητο, προκειμϋνου 

να ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ςτισ αςκοϑμενεσ αρμοδιϐτητεσ, λαμβϊνοντασ 

υπϐψη την ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ τουσ ςτο πλαύςιο τησ 

διοικητικόσ ςυνϋχειασ. 
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 Αποτγπωςη μονάδων, οι οπούεσ λειτουργοϑν αλλϊ δεν καταγρϊφονται 

ςτον υφιςτϊμενο ΟΕΤ (αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ Γενικόσ Διεϑθυνςησ 

Μεταφορών & Επικοινωνιών, αποκεντρωμϋνα Γραφεύα Γενικόσ Διεϑθυνςησ 

Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ, Γραφεύο Εξυπηρϋτηςησ Επενδυτών, 

Γραφεύο Κύνηςησ Επιβατικών Οχημϊτων, Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ) 

 Επαναξιολβγηςη τησ οργανωτικήσ δομήσ των Οικονομικών 

Τπηρεςιών, ϐπωσ αυτό προϋκυψε μετϊ τη μερικό τροποπούηςη του 

Οργανιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ με τισ αριθ. 203027/28-

12-2016 (ΥΕΚ 4329/τ.Β΄/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΥΕΚ 

273/τ.Β΄/07-02-2017) αποφϊςεισ του Αςκοϑντοσ καθόκοντα Γενικοϑ 

Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ, 

προκειμϋνου να ενςωματωθοϑν αποκλειςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ 

δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ που μεταβιβϊςτηκαν απϐ τισ Τπηρεςύεσ 

Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου του Γενικοϑ Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ ςτισ 

Περιφϋρειεσ απϐ 1-1-2017, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του  Ν. 4270/2014. 

Αναγνωρύζοντασ την επιτελικό λειτουργύα των μονϊδων που αςκοϑν 

αρμοδιϐτητεσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ, προτεύνεται η αναδιϊρθρωςό 

τουσ, με γνώμονα την αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των μεταφερϐμενων 

αρμοδιοτότων, την ενοπούηςη διαδικαςιών και τον εξορθολογιςμϐ τησ 

διαχεύριςησ των οικονομικών πϐρων. 

 Διαβϊθμιςη των μονϊδων γραμματειακόσ υποςτόριξησ των Δ/νςεων -ςε 

επύπεδο Σμόματοσ ό Γραφεύου- με βϊςη τον ϐγκο των διαδικαςιών που 

εξυπηρετοϑν. ϑμφωνα με το ανωτϋρω κριτόριο, προτεύνεται η ςϑςταςη 

αυτοτελών Γραφείων Διοικητικήσ Τποςτήριξησ ςε 19 οργανικϋσ μονϊδεσ 

επιπϋδου Διεϑθυνςησ, με αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται ςε κοινϐ ϊρθρο 

του Οργανιςμοϑ. Σα Σμόματα Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ των Δ/νςεων 

Ανϊπτυξησ διατηροϑνται ωσ Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, υπαγϐμενα 

ςτισ Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των Περιφερειακών Ενοτότων. Διατηροϑνται τα 

Σμόματα Γραμματεύασ ςτη Δ/νςη Διούκηςησ, ςτισ Δ/νςεισ Διοικητικοϑ-

Οικονομικοϑ των Περιφερειακών Ενοτότων καθώσ και ςτισ Δ/νςεισ 

Μεταφορών ϐλων των Περιφερειακών Ενοτότων, λϐγω του ϐγκου τησ 

διακινοϑμενησ αλληλογραφύασ. Ειδικϊ ςτισ Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ, οι 

αντύςτοιχεσ μονϊδεσ εύναι επιφορτιςμϋνεσ επιπλϋον με αρμοδιϐτητεσ 

διοικητικόσ υποςτόριξησ θεμϊτων διαχεύριςησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, 

μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 

υπηρεςιών (ειςαγωγό ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ, ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.). 

 Διερευνόθηκε απϐ την Ομϊδα Εργαςύασ η δυνατϐτητα λειτουργύασ Ενιαύασ 

Γραμματεύασ, δεδομϋνησ τησ ανϊγκησ για αποτελεςματικϐτερη, 

οικονομικϐτερη και ταχϑτερη λειτουργύα τησ Περιφϋρειασ. Κοινό 

ςυνιςταμϋνη ϐλων των προςπαθειών όταν η λειτουργύα μιασ ενιαύασ δομόσ 

με καλϑτερη και ευϋλικτη οργϊνωςη, λιγϐτερη γραφειοκρατύα και 

απλοϑςτευςη διαδικαςιών. Μια υπηρεςύα που να εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει 
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ςτουσ πολύτεσ, γρόγορα και αποτελεςματικϊ, υπηρεςύεσ υψηλόσ ποιϐτητασ. 

H λειτουργύα μιασ Ενιαύασ Γραμματεύασ θα πρϋπει να ανταποκριθεύ ςτο νϋο 

περιβϊλλον, αξιοποιώντασ ςτο μϋγιςτο βαθμϐ ϐχι μϐνον τισ Σεχνολογύεσ 

Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) αλλϊ και τισ απαιτόςεισ των 

πολιτών για ποιοτικϐτερεσ υπηρεςύεσ, περαιτϋρω δε να εκφρϊζει ϋνα 

«Κρϊτοσ Δικαύου» που να εξυπηρετεύ και ϐχι να διοικεύ τον πολύτη. 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ςημερινϊ δεδομϋνα και την υφιςτϊμενη δυναμικό 

τησ Περιφϋρειασ, κρύθηκε ϐτι λειτουργύα μύασ τϋτοιασ δομόσ δεν εύναι εφικτό 

με τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ. Προκειμϋνου ϐμωσ να ςυμβαδύςει η Περιφϋρεια 

με τισ ςϑγχρονεσ διοικητικϋσ εξελύξεισ και απαιτόςεισ:  

Προτεύνεται η ςταδιακό μετϊβαςη ςτο μοντϋλο λειτουργύασ Ενιαύασ/Κεντρικόσ 

Γραμματεύασ, με ςταδιακό μεταφορϊ αρμοδιοτότων απϐ τα επιμϋρουσ Γραφεύα 

Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, ανϊ Δ/νςη, ανϊλογα με τη φϑςη και την 

πολυπλοκϐτητα των διαδικαςιών τουσ. Η Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ θα υποςτηρύζει τεχνικϊ τισ μονϊδεσ Διοικητικόσ/Γραμματειακόσ 

Τποςτόριξησ (ςτισ κοινϋσ διαδικαςύεσ διεκπεραύωςησ, αρχειοθϋτηςησ και 

διακύνηςησ των ηλεκτρονικών εγγρϊφων, παρακολοϑθηςησ - διακύνηςησ τησ 

ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ).  

Προδποθέςεισ & Προαπαιτογμενεσ δράςεισ:  

Πρϋπει να επιλυθοϑν τα ζητόματα χωροθέτηςησ και ςτελέχωςησ, να 

υιοθετηθεύ κατϊλληλο πλαίςιο λειτουργίασ και να διαςφαλιςτοϑν οι 

απαραύτητεσ υλικοτεχνικέσ υποδομέσ, ϐπωσ περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτισ 

ςχετικϋσ Ειςηγόςεισ που επιςυνϊπτονται ςτο Παράρτημα 5 τησ «Μελέτησ 

Αναδιοργάνωςησ και Αναςχεδιαςμού των Δομών τησ Περιφέρειασ Δυτικήσ 

Μακεδονίασ». Ενδεικτικϊ αναφϋρονται: 

 Κατϊρτιςη Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ για την ηλεκτρονικό διαχεύριςη των 

εγγρϊφων (ηλεκτρονικό ϋκδοςη και διακύνηςη).  

 Λειτουργύα Πληροφοριακογ υςτήματοσ ηλεκτρονικήσ διαχείριςησ 

εγγράφων, ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ ΠΔΜ, το οπούο θα διαλειτουργόςει 

με το κεντρικϐ ςϑςτημα αυτϐματησ ανταλλαγόσ και διακύνηςησ εγγρϊφων 

μεταξϑ των φορϋων του Δημοςύου (βλ. διατϊξεισ αρθ. 24 Ν. 4440/16, ΥΕΚ 

224 Α΄/2-12-2016).  

 Εκτεταμϋνη χρόςη ψηφιακών υπογραφών  

 Πρϐβλεψη δυνατϐτητασ ςυμβατικόσ διεκπεραύωςησ, ςτισ ειδικϋσ 

περιπτώςεισ που δεν εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό.  

 Εφαρμογό ολιςτικήσ προςέγγιςησ ςε οργανωςιακβ και λειτουργικβ 

επίπεδο, λαμβϊνοντασ υπϐψη το θεςμικϐ πλαύςιο αναδιοργϊνωςησ των 

υπηρεςιών και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του Ν. 4178/2013 

(ΥΕΚ Α΄ 174), ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ, ςυμπληρωθεύ και ιςχϑουν (βλ. 



       ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
       υνοπτικό Ειςηγητικό Ϊκθεςη Αναδιοργϊνωςησ       Ιοϑλιοσ 2017  

 ελύδα 15 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Ειςόγηςη για προςθόκη ϊρθρων ςτον ΟΕΤ). το πλαύςιο 

αυτϐ: 

Α. Ϊγινε καταγραφό τησ Αποςτολήσ τησ Περιφϋρειασ και εξειδύκευςό τησ ςε: 

- τρατηγικογσ ςκοπογσ των Γενικών Δ/νςεων 

- Επιχειρηςιακογσ ςτβχουσ των Δ/νςεων 

- Λειτουργικογσ ςτβχουσ των Σμημϊτων/Αυτοτελών Γραφεύων 

Β. Ϊγινε καταγραφό των κοινών (οριζβντιων) αρμοδιοτήτων των μονϊδων, 

προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςυντονιςμϋνη και ςυμμετοχικό δρϊςη τουσ 

κυρύωσ ςτισ παρακϊτω λειτουργύεσ: 

 Μϐνιμοσ μηχανιςμϐσ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών για τη 

βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του πολύτη 

 τρατηγικϐσ και επιχειρηςιακϐσ προγραμματιςμϐσ 

 τοχοθεςύα  

 Τιοθϋτηςη και εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ 

 Διαχεύριςη και διϊθεςη των ανοικτών δεδομϋνων 

 Λογοδοςύα, Διαφϊνεια και Διαβοϑλευςη, ςτο πλαύςιο του Δημοκρατικοϑ 

Προγραμματιςμοϑ  

 Πολιτικό Προςταςύα/Π.ΑΜ.-Π..Ε.Α. 

Γ. Ϊγινε μια γενικό περιγραφή των καθηκβντων θέςεων ευθγνησ, 

προκειμϋνου να αποςαφηνιςτεύ και να αξιοποιηθεύ ο επιτελικϐσ και 

ςυντονιςτικϐσ ρϐλοσ των προώςταμϋνων και να διευκολυνθεύ η ορθολογικό 

τουσ επιλογό. Προβλϋπεται, ϋπειτα απϐ ειδικό μελϋτη και αναλυτικό 

καταγραφό, η ςϑνταξη των περιγραφών θέςεων εργαςίασ (του 

περιεχομϋνου κϊθε θϋςησ εργαςύασ - καθόκοντα/δραςτηριϐτητεσ) και των 

προδιαγραφών θέςεων εργαςίασ (χαρακτηριςτικϊ εργαζομϋνου – 

εκπαύδευςη - δεξιϐτητεσ που απαιτεύ κϊθε εργαςύα) και η ςυνεχόσ 

ενημϋρωςό τουσ απϐ το προτεινϐμενο αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ 

Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ. 

Δ. Προβλϋφθηκε η ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργίασ των 

οργανικών μονϊδων, προκειμϋνου να εξειδικευτεύ το πλαύςιο οργϊνωςησ, 

λειτουργύασ και εφαρμογόσ των αρμοδιοτότων τουσ. 

 ϑςταςη μιασ ςταθερήσ δομήσ διυπηρεςιακογ ςυντονιςμογ και 

ςυνεργαςίασ που θα μεριμνϊ για τη ςυνεχό βελτύωςη και εφαρμογό τησ 

ανωτϋρω ολιςτικόσ προςϋγγιςησ ςε οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ επύπεδο. 

Σο ρϐλο αυτϐ προτεύνεται να αναλϊβει το αυτοτελέσ Σμήμα Εςωτερικογ 

Ελέγχου, Ποιβτητασ & Αποδοτικβτητασ, το οπούο θα εύναι επιπλϋον 

επιφορτιςμϋνο με την ανϊπτυξη μιασ ςυνεκτικόσ ςτρατηγικόσ ανθρωπύνων 

πϐρων και τη μϋριμνα για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των υπαλλόλων ςε 

ενϋργειεσ με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών.  
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2.2 Προτεινβμενεσ μεταβολέσ ανά οργανωτικβ επίπεδο 

Παρακϊτω παρουςιϊζεται η βαςική πρβταςη για τη δομό των υπηρεςιών, 

ϐπωσ προϋκυψε απϐ την Ειςόγηςη τησ Ομϊδασ Εργαςύασ (ομϐφωνη ό 

πλειοψηφικό ϊποψη των μελών τησ) και την ενςωμϊτωςη των προτϊςεων τησ 

Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ (κατϊ τη ςυνεδρύαςη τησ 3ησ-7-2017). το 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ παρατύθεται Πίνακασ ςτον οπούο αποτυπώνονται αναλυτικϊ 

οι μεταβολέσ υφιςτάμενων/νέων δομών. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι αποτυπώνεται 

διαγραμματικϊ η βαςικό πρϐταςη (Οργανογρϊμματα ανϊ Γενικό Δ/νςη και 

αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ).  

2.2.1 Γενική Δ/νςη Αναπτυξιακογ Προγραμματιςμογ, 

Περιβάλλοντοσ, Τποδομών & Μεταφορών 

 Η νϋα Γενικό Δ/νςη προκϑπτει απϐ τη ςυγχώνευςη τησ Γεν. Δ/νςησ 

Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ, Περιβϊλλοντοσ & Τποδομών με τη Γεν. 

Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών. 

 Δ/νςη Αναπτυξιακογ Προγραμματιςμογ 

 Η Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ αυξϊνει το μϋγεθοσ των 

οργανικών τησ μονϊδων, με βϊςη το ςτρατηγικϐ/επιτελικϐ τησ ρϐλο ωσ προσ 

το ςϑνολο των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ και τον επικουρικϐ τησ ρϐλο ωσ 

προσ τα αιρετϊ ϐργανα διούκηςησ. Ο επιτελικϐσ ρϐλοσ τησ Δ/νςησ ουςιαςτικϊ 

ςυνύςταται ςτο ςυντονιςμϐ και τη ςυνεργαςύα ϐλων των υπηρεςιακών 

μονϊδων προσ ϋναν κοινϐ αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ και ο επικουρικϐσ  ςτην 

ϊμεςη ςυνεργαςύα με την Περιφερειακό Αρχό ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην 

παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ τησ Αποςτολόσ τησ Περιφϋρειασ. Με τον 

τρϐπο αυτϐ, δύνεται ϋμφαςη ςτον αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ και την 

ευθυγρϊμμιςη με την εθνικό και ευρωπαώκό αναπτυξιακό ςτρατηγικό.  

Οι επιμϋρουσ αλλαγϋσ που επϋρχονται ςτη Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ 

Προγραμματιςμοϑ εύναι οι εξόσ: 

 Μετονομαςία Σμημάτων, ώςτε να περιγρϊφουν πιο εϑςτοχα την ιδιαύτερη 

αποςτολό τουσ και τισ αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται προκειμϋνου αυτό να 

επιτευχθεύ.  

 Δημιουργύα Σμήματοσ Εθνικών & Ευρωπαΰκών Προγραμμάτων, 

προκειμϋνου να λειτουργόςει περιςςϐτερο οργανωμϋνα και αποδοτικϊ η 

κρύςιμη διαδικαςύα διαχεύριςησ των ανταγωνιςτικών και μη προγραμμϊτων 

χρηματοδϐτηςησ (ςχεδιαςμοϑ/ςυγκϋντρωςησ, αξιολϐγηςησ και υποβολόσ 

προτϊςεων για χρηματοδϐτηςη), με γνώμονα την υποςτόριξη και υλοπούηςη 

των ϋργων που διαςφαλύζουν ξεκϊθαρη και ουςιαςτικό προςτιθϋμενη αξύα  

για την περιοχό και ευθυγραμμύζονται με τισ ςτρατηγικϋσ προτεραιϐτητεσ 

τησ Περιφϋρειασ. Σο κρύςιμο ζότημα αξιοπούηςησ ϐλων των διαθϋςιμων 

χρηματοδοτικών πϐρων, ευρωπαώκόσ ό εθνικόσ προϋλευςησ, απαιτεύ 

βϋλτιςτο δυνατϐ ςυντονιςμϐ των προςκλόςεων χρηματοδϐτηςησ και 
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βϋλτιςτη διαχεύριςη, τϐςο κατϊ τη φϊςη υποβολόσ των ανταγωνιςτικών 

προτϊςεων ϐςο και κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ των ϋργων.  

 Αποτϑπωςη του όδη λειτουργοϑντοσ Γραφείου Εξυπηρέτηςησ Επενδυτών 

ςτο νϋο ΟΕΤ, η ςϑςταςη και λειτουργύα του οπούου προβλϋπεται απϐ τισ 

διατϊξεισ του ΠΔ 33/11 (ΥΕΚ Α΄ 33/14.4.2011).  

 Δημιουργύα Γραφείων Προγραμματιςμογ & Διαχείριςησ Αναπτυξιακών 

Δράςεων Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμϋνου η Περιφϋρεια να αςκεύ 

πιο αποδοτικϊ το ρϐλο τησ ωσ βαςικϐσ πυλώνασ αναπτυξιακοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Σα (4) Γραφεύα λειτουργοϑν υποςτηρικτικϊ προσ τα (3) 

ςχετικϊ Σμόματα τησ ϋδρασ (Σμόματα χεδιαςμοϑ & Αξιολϐγηςησ 

Περιφερειακόσ Πολιτικόσ, Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Αναπτυξιακών Δρϊςεων, 

Αξιοπούηςησ Εθνικών & Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων) και θα ςυντονύζουν ςε 

τοπικϐ επύπεδο τισ διαδικαςύεσ για την προετοιμαςύα, υλοπούηςη και 

διαχεύριςη ϐλων των ϋργων των ΠΕ, υπϐ τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ τησ 

Δ/νςησ και των επιτελικών Σμημϊτων τησ ϋδρασ. Με την υφιςτϊμενη δομό, 

το ρϐλο αυτϐ καλοϑνται να τον αναπληρώςουν υπϊλληλοι ϊλλων Σμημϊτων 

των ΠΕ, μϋςω παρϊλληλησ απαςχϐληςόσ τουσ ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ 

Προγραμματιςμοϑ. Με τη δημιουργύα αποκεντρωμϋνων υπηρεςιών ανϊ 

Περιφερειακό Ενϐτητα δεν αναιρεύται η βαςικό αρχό του προγραμματιςμοϑ 

για το ςϑνολο τησ Περιφϋρειασ ωσ ενιαύασ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ. 

Αντιθϋτωσ, επιτυγχϊνεται ο ςυντονιςμϐσ ϐλων των επιμϋρουσ υπηρεςιών 

των ΠΕ και η αξιοπούηςη ϐλων των ςτελεχών ωσ προσ το ενιαύο 

προγραμματικϐ ϋργο τησ Περιφϋρειασ, ενώ προωθεύται ταυτϐχρονα η 

πολιτικό περιφερειακόσ ςυνοχόσ και ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ και καλλιεργεύται 

η περιφερειακό ςυνεύδηςη. Η ςτρατηγικό ςχεδιϊζεται κεντρικϊ, αλλϊ 

διαχϋεται ςε ϐλο το εϑροσ τησ Περιφϋρειασ, προκειμϋνου να εξειδικευτεύ και 

να εφαρμοςτεύ πιο αποτελεςματικϊ. 

 Δ/νςη Περιβάλλοντοσ, Τδατικών Πβρων & Φωρικογ χεδιαςμογ 

 Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ, προκειμϋνου να περιγραφεύ πιο εϑςτοχα η 

ιδιαύτερη αποςτολό τησ, οι αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται και να αναδειχθεύ ο 

ςημαντικϐσ ρϐλοσ του υδατικοϑ δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ. Η προςταςύα 

και διαχεύριςη των υδϊτων θεωρεύται εξαιρετικϊ κρύςιμη για τη Δυτικό 

Μακεδονύα, δεδομϋνου ϐτι αποτελεύ την Περιφϋρεια με το μεγαλϑτερο ςτη 

Φώρα δυναμικϐ επιφανειακών υδϊτων (ςχεδϐν το 65% των επιφανειακών 

υδϊτων τησ Ελλϊδασ) και οι υδατικού τησ πϐροι ςυμβϊλλουν καθοριςτικϊ 

ςτον ενεργειακϐ εφοδιαςμϐ τησ Φώρασ και ςτην υποςτόριξη παραγωγικών 

και αςτικών δραςτηριοτότων ςε διαπεριφερειακϐ επύπεδο. Ο «ςτρατηγικοϑ 

μεγϋθουσ» υδϊτινοσ πλοϑτοσ τησ αποτελεύ ανταγωνιςτικϐ τησ πλεονϋκτημα 

και την αναγϊγει ςε μια χωροταξικό ενϐτητα με ιδιαύτερα γεωφυςικϊ 

γνωρύςματα που, με την εφαρμογό του κατϊλληλου αναπτυξιακοϑ μοντϋλου, 

δϑναται να αναδειχθεύ ςε ελκυςτικϐ τϐπο ανϊπτυξησ παραγωγικών 

δραςτηριοτότων και διαβύωςησ. 
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 υγχώνευςη των Σμημϊτων Περιβϊλλοντοσ (ϋδρασ) και Τδροοικονομύασ 

(ϋδρασ) ςε Σμήμα Περιβάλλοντοσ & Διαχείριςησ Τδατικών Πβρων 

(ϋδρα), με αναβαθμιςμϋνη επιτελικό λειτουργύα και ευελιξύα, ώςτε να 

ενςωματώςει τυχϐν νϋεσ αρμοδιϐτητεσ ςτον τομϋα διαχεύριςησ των υδϊτων. 

Η Δ/νςη ϋχει πλϋον δϑο επιτελικϊ Σμόματα που χωροθετοϑνται ςτην ϋδρα 

και ϋχουν τοπικό αρμοδιϐτητα ςε ϐλη την Περιφϋρεια και ϋνα Σμόμα με 

εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα. 

 Δ/νςη Σεχνικών Έργων (έδρα) 

 Μετεξϋλιξη και μετονομαςύα του Σμόματοσ Εργαςτηρύων ςε Σμήμα 

Σεκμηρίωςησ, Σεχνικογ & Ποιοτικογ Ελέγχου, με αναβαθμιςμϋνη 

επιτελικό λειτουργύα και τοπικό αρμοδιϐτητα ςε ϐλη την Περιφϋρεια 

 Δημιουργύα νϋου Σμήματοσ Λειτουργίασ Εθνικογ Οδικογ Δικτγου & 

Μηχανολογικογ Εξοπλιςμογ ςτην ϋδρα, προκειμϋνου να αςκηθοϑν πιο 

αποτελεςματικϊ οι αρμοδιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον ϋλεγχο και την 

επϐπτευςη (τεχνικό αςτυνϐμευςη), τη ςτοιχειώδη ςυντόρηςη και τον 

Αποχιονιςμϐ του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου καθώσ και τη διαχεύριςη του 

μηχανικοϑ και μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ. Οι εν λϐγω αρμοδιϐτητεσ 

περιόλθαν, μεταξϑ πληθώρασ ϊλλων, ςτο Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων τησ 

Δ.Σ.Ε. (ϋδρασ), μετϊ τη ςυγχώνευςη των πρώην κρατικών Διευθϑνςεων  

Σεχνικών Ϊργων -Διεϑθυνςησ Δημοςύων Ϊργων (Δ.Δ.Ε.), Διεϑθυνςησ 

Καταςκευόσ Ϊργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και Διεϑθυνςησ  Ελϋγχου υντόρηςησ Ϊργων 

(Δ.Ε..Ε.)- τησ Κρατικόσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ που επϋφερε η 

εφαρμογό του Προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ». Δεδομϋνου του μεγϊλου 

εϑρουσ αρμοδιοτότων που αςκοϑνται απϐ το Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων 

(αρμοδιϐτητεσ τησ Δ.Ε..Ε., τησ Δ.Ε.Κ.Ε. και του τϋωσ Σμόματοσ 

υγκοινωνιακών Ϊργων τησ Δ.Δ.Ε.), κρύθηκε ςκϐπιμη η αναδιανομό τουσ ςε 

δϑο διακριτϊ Σμόματα, ώςτε να αςκοϑνται περιςςϐτερο οργανωμϋνα και 

αποδοτικϊ. Σο νϋο Σμόμα ϋχει επιτελικϐ χαρακτόρα ωσ προσ τη διαχεύριςη 

του διαθϋςιμου εξοπλιςμοϑ, υποςτηρύζοντασ τα Σμόματα υγκοινωνιακών 

Ϊργων των ΠΕ προσ κοινό αντιμετώπιςη των αναγκών. 

 Δημιουργύα Αυτοτελογσ Γραφείου Διοικητικήσ Τποςτήριξησ, για τη 

γραμματειακό υποςτόριξη και την υποβοόθηςη του ϋργου των Σμημϊτων 

τησ Δ/νςησ ωσ προσ την αποτελεςματικό ϊςκηςη των αρμοδιοτότων 

διοικητικόσ διαχεύριςησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ 

τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, οι διαδικαςύεσ 

των οπούων ϋχουν γύνει ιδιαύτερα ςϑνθετεσ και απαιτητικϋσ (ειςαγωγό 

ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ, ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.).  

 Δ/νςεισ Σεχνικών Έργων ΠΕ 

 Κατάργηςη των Σμημάτων Εργαςτηρίων και ϊςκηςη των αρμοδιοτότων 

τουσ απϐ το Σμόμα Σεκμηρύωςησ, Σεχνικοϑ & Ποιοτικοϑ Ελϋγχου τησ ϋδρασ. 
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 Δημιουργύα Αυτοτελογσ Γραφείου Διοικητικήσ Τποςτήριξησ, κατ’ 

αντιςτοιχύα με τη μονϊδα τησ ϋδρασ, για τη γραμματειακό υποςτόριξη και 

την υποβοόθηςη του ϋργου των Σμημϊτων τησ Δ/νςησ ωσ προσ την 

αποτελεςματικό ϊςκηςη των αρμοδιοτότων διοικητικόσ διαχεύριςησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 

ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, οι διαδικαςύεσ των οπούων ϋχουν γύνει 

ιδιαύτερα ςϑνθετεσ και απαιτητικϋσ (ειςαγωγό ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ, 

ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.).  

 Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνησ 

 Αποτϑπωςη του αποκεντρωμϋνου Σμήματοσ Μεταφορών & 

Επικοινωνιών Εορδαίασ ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το ϊρθρο 41 του ΠΔ 146/10. 

 Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ 

 Αποτϑπωςη του αποκεντρωμϋνου Σμήματοσ Φορήγηςησ Αδειών 

Αυτοκινήτων & Σεχνικών Θεμάτων Αμυνταίου ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το 

ϊρθρο 41 του ΠΔ 146/10. 

 Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών 

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριάσ 

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 

2.2.2 Γενική Δ/νςη Παραγωγικήσ Αναςυγκρβτηςησ  

 Η νϋα Γενικό Δ/νςη προκϑπτει απϐ τη ςυγχώνευςη τησ Γεν. Δ/νςησ 

Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ με τη Γεν. Δ/νςη 

Ανϊπτυξησ. 

 Δ/νςη Αγροτικήσ Οικονομίασ 

 Μετονομαςύα του Σμόματοσ Προγραμματιςμοϑ ςε Σμήμα 

Προγραμματιςμογ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ, προκειμϋνου να περιγραφεύ 

πιο εϑςτοχα ο αναπτυξιακϐσ ρϐλοσ του και οι αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται. 

Σο Σμόμα αυτϐ αςκεύ τισ αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακοϑ 

Σομεακοϑ Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ - ΠΑΑ 2014-2020 (εκτϋλεςη 

των εκχωροϑμενων αρμοδιοτότων τησ ΕΤΔ ΠΑΑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 

του Ν. 4314/2014), για ςυγκεκριμϋνα υπομϋτρα / δρϊςεισ. 

 υγχώνευςη του Σμόματοσ Αλιεύασ με το Σμόμα Υυτικόσ & Ζωικόσ 

Παραγωγόσ και δημιουργύα Σμόματοσ Υυτικόσ - Ζωικόσ Παραγωγόσ & 

Αλιεύασ. 

 Δ/νςη Κτηνιατρικήσ 
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 Μετονομαςύα του Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ Αντύληψησ Υαρμϊκων ςε Σμήμα 

Προςταςίασ των Ζώων, Υαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών. 

 Δημιουργύα Αυτοτελογσ Γραφείου Ζωικών Τποπροΰβντων. 

 Δ/νςη Πολιτικήσ Γησ  

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 Δ/νςεισ Αγροτικήσ Οικονομίασ & Κτηνιατρικήσ ΠΕ  

 Διαχωριςμϐσ του Σμόματοσ Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ και δημιουργύα 

Σμήματοσ Υυτικήσ Παραγωγήσ & Εγγείων Βελτιώςεων και Σμήματοσ 

Ζωικήσ Παραγωγήσ & Αλιείασ, με κατϊργηςη και ςυγχώνευςη των 

αρμοδιοτότων του Σμόματοσ Αλιεύασ.  

 Σο Σμόμα Υυτικήσ Παραγωγήσ & Εγγείων Βελτιώςεων θα αςκεύ 

αποκεντρωμϋνα -ςε κϊθε ΠΕ- τισ αρμοδιϐτητεσ για θϋματα 

εγγειοβελτιωτικών ϋργων - ΟΕΒ και προώθηςησ τησ εκμηχϊνιςησ τησ 

γεωργύασ και του αγροτικοϑ εξηλεκτριςμοϑ, ςϑμφωνα με τισ αριθμ. 15 και 14 

αρμοδιϐτητεσ του β «Τποτομέα Γεωργίασ» του τομϋα Β΄ «Γεωργίασ – 

Κτηνοτροφίασ – Αλιείασ» τησ παρ. ΙΙ του ϊρθρου 186 του Ν. 3852/2010 

αντύςτοιχα5. Με τον τρϐπο αυτϐ, αποκαθύςταται το ϋλλειμμα 

τεχνικοδιοικητικόσ υποςτόριξησ των αγροτών που δημιουργόθηκε μετϊ την 

κατϊργηςη των αντύςτοιχων υπηρεςιών με τον «Καλλικρϊτη».  Επύςησ, θα 

αςκεύ και τισ αντύςτοιχεσ αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Προγραμματιςμοϑ 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ ϋδρασ, ωσ προσ τη διαχεύριςη του ΠΑΑ 2014-2020 

ςε τοπικϐ επύπεδο. 

 Αποτϑπωςη των αποκεντρωμϋνων Κτηνιατρικών Γραφείων και των 

Γραφείων Αγροτικήσ Οικονομίασ ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το ϊρθρο 41 του 

ΠΔ 146/10. Προτεύνεται, επιπλϋον, η δημιουργία Κτηνιατρικογ Γραφείου 

Νεςτορίου, υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ 

Καςτοριϊσ, προκειμϋνου να εξυπηρετηθοϑν καλϑτερα οι ανϊγκεσ τησ 

περιοχόσ καθώσ και Γραφείων Αγροτικήσ Οικονομίασ Εορδαίασ και 

ερβίων, υπαγϐμενων ςτη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ 

Κοζϊνησ, βϊςει των αυξημϋνων αναγκών εξυπηρϋτηςησ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ 

(ειςαγωγϋσ – εξαγωγϋσ φροϑτων και ζωοτροφών).  

 Αναγνωρύζεται ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ των Δ/νςεων Αγροτικόσ Οικονομύασ & 

Κτηνιατρικόσ των ΠΕ ςτην προώθηςη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ τησ 

Περιφϋρειασ. Οι δομϋσ και οι αρμοδιϐτητϋσ τουσ ενιςχϑονται, προκειμϋνου να 

επιτελϋςουν επιτυχώσ το ϋργο υποςτόριξησ τησ τοπικόσ αγροτικόσ 

παραγωγόσ. Φωρύσ να παραγνωρύζεται το κρύςιμο ϋργο των κτηνιατρικών 

υπηρεςιών ςτην ανϊπτυξη του πρωτογενοϑσ τομϋα ζωικόσ παραγωγόσ, του 

                                                           
5
 Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ περιιλκαν ςτισ Περιφζρειεσ με τισ διατάξεισ του άρκ. 46 του Ν. 4456/2017 

(ΦΕΚ Αϋ/24/01-03-2017) – αναμζνονται οι ςχετικζσ ΚΤΑ που κα τισ εξειδικεφουν. 
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τομϋα μεταπούηςησ των ζωικών προώϐντων αλλϊ και ςτην προςταςύα του 

καταναλωτό, η υπϊρχουςα ςτελϋχωςη δεν προκρύνει τη ςϑςταςη αμιγών 

κτηνιατρικών δομών (Δ/νςεων Κτηνιατρικόσ) ςε κϊθε Περιφερειακό 

Ενϐτητα. 

 Ϊγινε εξορθολογιςμϐσ των δομών τησ υφιςτϊμενησ Γενικόσ Δ/νςησ 

Ανϊπτυξησ, με ςυγχώνευςη οργανικών μονϊδων που αςκοϑν ςυναφεύσ 

αρμοδιϐτητεσ και εκ νϋου προςδιοριςμϐ των αρμοδιοτότων, ιδιαύτερα των 

επιτελικών μονϊδων τησ ϋδρασ, ώςτε η λειτουργύα τουσ να εύναι διακριτό και 

ςτοχευμϋνη ςτο ςυντονιςτικϐ τουσ ϋργο. Ϊτςι, ςτη νϋα δομό υπϊρχουν (5) 

ςυνολικϊ Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ, μύα για κϊθε Περιφερειακό Ενϐτητα και μύα 

Δ/νςη ϋδρασ με ςυντονιςτικϐ κυρύωσ ρϐλο.  

 Δ/νςη Ανάπτυξησ ΠΔΜ  

 Οι δϑο επιτελικϋσ Δ/νςεισ τησ ϋδρασ ςυγχωνεϑονται ςε μύα. Η νϋα Δ/νςη τησ 

ϋδρασ, με τύτλο «Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΔΜ», αποτελεύται απϐ (4) Σμόματα.  

1. Σμήμα Βιομηχανίασ, Ενέργειασ & Επαγγελματικών Αδειών 

2. Σμήμα Εμπορίου & Ανωνγμων Εταιρειών 

3. Σμήμα Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ, Πολιτιςμογ & Αθλητιςμογ  

4. Σμήμα Απαςχβληςησ, Παιδείασ & Διά Βίου Μάθηςησ 

Τπϊρχει αντιςτούχιςη των Σμημϊτων τησ ϋδρασ με τα Σμόματα των Δ/νςεων 

Ανϊπτυξησ των ΠΕ. Σα Σμόματα τησ ϋδρασ ϋχουν ρϐλο ςυντονιςτικϐ/ 

υποςτηρικτικϐ ςτα Σμόματα των ΠΕ, τα οπούα ϋχουν κυρύωσ 

εκτελεςτικϐ/παραγωγικϐ ρϐλο. 

 Σο Σμήμα Βιομηχανίασ, Ενέργειασ & Επαγγελματικών Αδειών ϋχει τισ 

αρμοδιϐτητεσ των Σμημϊτων Σεχνικών Εφαρμογών και Διοικητικών 

Διαδικαςιών τησ καταργοϑμενησ Δ/νςησ Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών 

Πϐρων, αναδιατυπωμϋνεσ και εμπλουτιςμϋνεσ ςϑμφωνα με αυτϋσ που 

αςκοϑνται ςτην πρϊξη. 

 Δημιουργοϑνται Σμήματα Εμπορίου & Ανωνγμων Εταιρειών, ςτην ϋδρα 

και ςε κϊθε ΠΕ, με ςυντονιςτικϐ και αμιγώσ εποπτικϐ και ελεγκτικϐ ρϐλο 

αντύςτοιχα. τα Σμόματα Εμπορύου & Σουριςμοϑ των ΠΕ προτεύνεται 

διαχωριςμϐσ του τομϋα Σουριςμοϑ που προςτϋθηκε με τον «Καλλικρϊτη», 

καθώσ απϋχει πολϑ απϐ τον παραδοςιακϐ προςανατολιςμϐ του Σμόματοσ 

Εμπορύου που εύναι αποκλειςτικϊ ελεγκτικϐσ, με κϑριο ςκοπϐ την προςταςύα 

του καταναλωτό. Ο τύτλοσ «Ανωνϑμων Εταιρειών» προςτϋθηκε γιατύ οι 

εταιρύεσ αυτϋσ αποτελοϑν ϋνα ςοβαρϐ και μεγϊλο αντικεύμενο των 

Σμημϊτων Εμπορύου. Με τον «Καλλικρϊτη» το αντικεύμενο αυτϐ θα 

περνοϑςε ςτο Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), πρϊγμα που υλοποιόθηκε 

μϐνο ςε ϋναν πολϑ μικρϐ βαθμϐ. Ενδεικτικϊ, ςτην ΠΕ Κοζϊνησ μϐνο το ϋτοσ 

2016 τα αιτόματα των Ανωνϑμων Εταιρειών ϋφταςαν τα 736. 
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 Δημιουργεύται ξεχωριςτϐ Σμήμα Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ, Πολιτιςμογ & 

Αθλητιςμογ ςτην ϋδρα, με ρϐλο ςυντονιςτικϐ, το οπούο θα αςκεύ τισ 

επιτελικοϑ χαρακτόρα αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Σουριςμού και του 

Σμόματοσ Αθλητιςμού & Πολιτιςμού τησ Δ/νςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ 

(ϋδρασ). το πλαύςιο προώθηςησ των ςτϐχων τησ περιφερειακόσ 

ςτρατηγικόσ και τησ ςυμπϐρευςησ με το νϋο αναπτυξιακϐ υπϐδειγμα, ϋγινε 

διαςγνδεςη των τομέων Σουριςμογ, Πολιτιςμογ και Αθλητιςμογ, 

προκειμϋνου να ςυνδιαμορφώςουν  ϋνα  βιώςιμο πρϐτυπο ανϊπτυξησ για τη 

Δυτικό Μακεδονύα.  τουσ  κεντρικοϑσ ςτϐχουσ για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξη 

του Σουριςμοϑ τα  επϐμενα χρϐνια περιλαμβϊνονται: α) η μετϊβαςη απϐ το 

μοντϋλο του μαζικοϑ, μονοθεματικοϑ τουριςμοϑ ςε ϋναν ποιοτικϐ, 

διαφοροποιημϋνο και πολυθεματικϐ, β) η προώθηςη τησ αειφϐρου και 

ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ του τουριςμοϑ, ςϑμφωνα με τισ φυςικϋσ, πολιτιςτικϋσ, 

οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ τησ περιοχόσ. Η διατομεακό 

ςυνϋργεια του ςυμπλϋγματοσ «Σουριςμοϑ – Πολιτιςμοϑ – Αθλητιςμοϑ», μϋςα 

απϐ τη δημιουργύα ομώνυμου Σμόματοσ ςτην ϋδρα, πϋρα απϐ την 

αναπτυξιακό τησ διϊςταςη, αναμϋνεται να ςυμβϊλλει ςτην 

αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των ςυναφών αρμοδιοτότων ανϊ ΠΕ. 

 Δημιουργεύται Σμήμα Απαςχβληςησ, Παιδείασ & Διά Βίου Μάθηςησ, με 

τισ αρμοδιϐτητεσ των (3) Σμημϊτων Τποςτήριξησ τησ Εκπαίδευςησ, Διά Βίου 

Μάθηςησ & Παιδείασ, Απαςχόληςησ. Ομούωσ, οι τομείσ Απαςχβληςησ, 

Παιδείασ και Διά Βίου Μάθηςησ διαςυνδέονται και δημιουργεύται 

ομώνυμο Σμόμα ςτην ϋδρα, ςυμβαδύζοντασ με τισ κατευθϑνςεισ τησ 

ευρωπαώκόσ και εθνικόσ  αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ, ςτο πλαύςιο των 

οπούων η εκπαύδευςη και η διϊ βύου μϊθηςη ϋχουν καταςτεύ οριζϐντιοι 

ςτϐχοι για την απαςχϐληςη. Κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, ενιςχϑεται ο 

αναπτυξιακϐσ ρϐλοσ τησ Περιφϋρειασ ςτην προώθηςη τησ απαςχϐληςησ και 

τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ και ςτην αποτελεςματικϐτερη ςϑνδεςη τησ 

ζότηςησ με την προςφορϊ εργαςύασ - ςϑνδεςη εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ 

με την αγορϊ εργαςύασ, ςε κλαδικϐ και τοπικϐ επύπεδο. Σαυτϐχρονα, 

επιτυγχϊνεται αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των ςυναφών αρμοδιοτότων, 

ϐπωσ η μεταφορϊ μαθητών, που προςτύθεται ωσ δϋςμη αρμοδιοτότων 

ςϑμφωνα με τα διαλαμβανϐμενα ςτην αριθμ. 24001/2013 ΚΤΑ «Μεταφορά 

μαθητών δημοςίων ςχολείων από τισ Περιφέρειεσ» (ΥΕΚ 1449/Β΄/2013). 

 Δ/νςεισ Ανάπτυξησ ΠΕ  

 Οι Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των τεςςϊρων ΠΕ ϋχουν εκτελεςτικϐ/παραγωγικϐ 

ρϐλο και αποτελοϑνται απϐ (4) Σμόματα, αναδιαρθρωμϋνα κατ’ αντιςτοιχύα 

με τα Σμόματα τησ ϋδρασ:  

1. Σμήμα Βιομηχανίασ, Ενέργειασ & Υυςικών Πβρων, ωσ μετεξϋλιξη του 

Σμόματοσ Φορόγηςησ Αδειών Ανϊπτυξησ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων 
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2. Σμήμα Επαγγελματικών Αδειών, ωσ μετεξϋλιξη του Σμόματοσ 

Επαγγϋλματοσ 

3. Σμήμα Εμπορίου & Ανωνγμων Εταιρειών 

4. Σμήμα Σουριςμογ, Απαςχβληςησ & Παιδείασ  

 Σα δϑο πρώτα Σμόματα αντιςτοιχύζονται με το Σμόμα Βιομηχανύασ, 

Ενϋργειασ & Επαγγελματικών Αδειών τησ ϋδρασ και λειτουργοϑν υπϐ τισ 

κατευθϑνςεισ του. 

 Σα Σμήματα Σουριςμογ, Απαςχβληςησ & Παιδείασ των ΠΕ 

ενςωματώνουν τισ εκτελεςτικοϑ χαρακτόρα αρμοδιϐτητεσ των (2) 

αντύςτοιχων Σμημϊτων τησ ϋδρασ (Σμόμα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, 

Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ και Σμόμα Απαςχϐληςησ, Παιδεύασ & Διϊ Βύου 

Μϊθηςησ). Οι αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ ενςωματώθηκαν ςε ϋνα Σμόμα ανϊ ΠΕ, 

ϋςτω και αν δεν ςυνδϋονται επαρκώσ, γιατύ ο πραγματικϐσ φϐρτοσ που 

δημιουργοϑν τα επιμϋρουσ αντικεύμενα εύναι πολϑ μικρϐσ για να δικαιολογεύ 

την ϑπαρξη Σμόματοσ για το καθϋνα απϐ αυτϊ. 

 Σα Σμόματα Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ των Δ/νςεων Ανϊπτυξησ των ΠΕ 

διατηροϑνται ωσ Γραφεία Διοικητικήσ Τποςτήριξησ, υπαγϐμενα ςτισ 

Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των ΠΕ. 

 

2.2.3 Γενική Δ/νςη Οικονομικών, Εςωτερικήσ Λειτουργίασ & 

Κοινωνικών Τποθέςεων 

 Η νϋα Γενικό Δ/νςη προκϑπτει απϐ τη ςυγχώνευςη τησ Γεν. Δ/νςησ 

Εςωτερικόσ Λειτουργύασ με τη Γεν. Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ 

Μϋριμνασ. 

 Δ/νςη Διαφάνειασ & Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

 Δημιουργύα νϋου Σμόματοσ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ υςτημάτων ΠΕ 

Κοζάνησ, το οπούο προϋκυψε απϐ το διαχωριςμϐ, απϐ το Σμόμα χεδιαςμοϑ 

& Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα, των αρμοδιοτότων που αφοροϑν την ΠΕ 

Κοζϊνησ (ϐπωσ ςυντόρηςη, εγκατϊςταςη, τοποθϋτηςη εξοπλιςμοϑ και 

παραμετροπούηςη χρηςτών τησ ΠΕ Κοζϊνησ). Αφενϐσ, το Σμόμα χεδιαςμοϑ 

και Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα, όταν επιβαρυμϋνο με πολλϊ και 

ιδιαύτερησ ςημαςύασ αντικεύμενα και αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν ςυνολικϊ 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα και τη διαχεύριςη δικτϑου ϐλων των 

Τπηρεςιών τησ ΠΔΜ, αφετϋρου ο αριθμϐσ των εξυπηρετοϑμενων χρηςτών 

(Δ/νςεισ και Σμόματα ΠΕ Κοζϊνησ και Δ/νςεισ και Σμόματα ϋδρασ) εύναι 

μεγϊλοσ και μϊλιςτα ςε διαφορετικοϑσ χώρουσ (κτύρια). 

 Μετονομαςύα του Σμόματοσ χεδιαςμοϑ & Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα 

ςε Σμήμα χεδιαςμογ & Τποςτήριξησ υςτημάτων & Δικτγων, 

προκειμϋνου να περιγρϊφει πιο εϑςτοχα τισ αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται.  
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Με τη νϋα δομό, το Σμόμα Σεχνικόσ Τποςτόριξησ υςτημϊτων ΠΕ Κοζϊνησ 

εξυπηρετεύ αρμοδιϐτητεσ για την ΠΕ Κοζϊνησ και το Σμόμα χεδιαςμοϑ & 

Τποςτόριξησ υςτημϊτων & Δικτϑων εξυπηρετεύ αρμοδιϐτητεσ ϋδρασ, ςϑμφωνα 

με την αρχό του επιτελικοϑ χαρακτόρα των Σμημϊτων ϋδρασ.  

 υγχώνευςη των Σμημϊτων Διαφϊνειασ και Τποςτόριξησ Περιφερειακών 

υςτημϊτων (ϋδρασ) ςε Σμήμα Διαφάνειασ & Οργανωτικήσ Τποςτήριξησ 

Περιφερειακών υςτημάτων, με επικαιροπούηςη και αναβϊθμιςη των 

επιτελικών αρμοδιοτότων του, βϊςει των νϋων ςυνθηκών και του νϋου 

τρϐπου εργαςύασ.  

 Μετονομαςύα του Σμόματοσ χεδιαςμοϑ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών για τον 

Πολύτη ςε Σμήμα χεδιαςμογ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών για τον Πολίτη 

& τον Υορέα. 

 Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών (ϋδρασ & ΠΕ Κοζϊνησ) 

 Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ Διούκηςησ ςε Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών. 

 Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφείου Κίνηςησ Επιβατικών Οχημάτων, 

υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη. Οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ αςκοϑνταν απϐ τη Δ/νςη 

Διούκηςησ, παρϐλο που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον Οργανιςμϐ.  

 Μετονομαςύα του Σμόματοσ Γραμματεύασ ςε Σμόμα Διοικητικόσ 

Τποςτόριξησ. 

 Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών 

 Επαναξιολϐγηςη τησ οργανωτικόσ διϊρθρωςησ των Οικονομικών 

Τπηρεςιών, ϐπωσ αυτό προϋκυψε μετϊ τισ τροποποιόςεισ του Οργανιςμοϑ 

τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ με τισ αριθμ. 203027/28-12-2016 

(ΥΕΚ 4329/τ.Β΄/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΥΕΚ 273/τ.Β΄/07-02-

2017) αποφϊςεισ του Αςκοϑντοσ καθόκοντα Γενικοϑ Γραμματϋα 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ, για την 

αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων απϐ τισ 

ΤΔΕ και τον εξορθολογιςμϐ τησ διαχεύριςησ των οικονομικών πϐρων.  

Ελόφθηςαν υπϐψη το νομοθετικϐ και κανονιςτικϐ πλαύςιο (ςχετικό κεύμενη 

νομοθεςύα και οδηγύεσ του ΓΛΚ) που αφορϊ ςτο ςϑςτημα διαχεύριςησ και 

ελϋγχου δαπανών των φορϋων τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ6, οι παρατηρόςεισ 

τησ αριθμ. 4/16.01.2017 Γνωμοδϐτηςησ του υλλϐγου Τπαλλόλων 

Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ και επιςταμϋνη ςυγκριτικό μελϋτη των 

υφιςτϊμενων οργανιςμών ϐλων των Περιφερειών, ωσ προσ τη δομό των 

οικονομικών τουσ υπηρεςιών, ϐπωσ προϋκυψε μετϊ την τροποπούηςό τουσ 

                                                           
6
 και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2, περ. α υποπερ. iii και περ. ε, του ϊρθρου 69Γ του Ν. 

4270/2014, ϐπωσ τροποποιόθηκε με  τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθ. 58 του Ν. 4438/2016, 
ςϑμφωνα με τισ οπούεσ για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 69Γ, «όςον αφορά τουσ 
Ο.Σ.Α. εφαρμόζονται οι οικείεσ περί οργάνωςησ υπηρεςιών και τροποποίηςησ οργανιςμών 
διατάξεισ»  
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για την ενςωμϊτωςη των μεταφερϐμενων απϐ τισ ΤΔΕ αρμοδιοτότων 

ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ δημοςιονομικοϑσ κανϐνεσ [ςτισ (9) απϐ τισ (13) 

Περιφϋρειεσ ο ϋλεγχοσ διενεργεύται αποκεντρωμϋνα].  

 Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ (ΕΔΡΑ) ςε Δ/νςη Οικονομικών 

Τπηρεςιών. 

 Ο Προΰςτάμενοσ Γενικήσ Δ/νςησ Εςωτερικήσ Λειτουργίασ & 

Οικονομικών ορύζεται ωσ Προώςτϊμενοσ Οικονομικών Τπηρεςιών (Π.Ο.Τ.) 

τησ Περιφϋρειασ και εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την ϊςκηςη των 

αρμοδιοτότων των ϊρθρων 25, 26 και 69Γ του Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ Α΄/143), 

ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν. Κατϊ τον τρϐπο αυτϐ, αποφορτύζεται το 

ιδιαύτερα βεβαρημϋνο ϋργο του Δ/ντό Οικονομικοϑ τησ ϋδρασ, ενώ υπϊρχει 

δυνατϐτητα εξουςιοδϐτηςησ των Προώςταμϋνων Δ/νςεων Διοικητικοϑ-

Οικονομικοϑ των ΠΕ, ωσ ιεραρχικϊ υφιςτϊμενων οργϊνων, για την ϊςκηςη 

αρμοδιοτότων δημοςιονομικοϑ ελϋγχου, αντύ των Προώςταμϋνων Σμημϊτων 

Οικονομικόσ – Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ. Η εξουςιοδϐτηςη των ωσ ϊνω 

αρμοδιοτότων κρύνεται απαραύτητη, προκειμϋνου να διευκολυνθεύ το ϋργο 

του Π.Ο.Τ. και να αντιμετωπιςτεύ πιο αποτελεςματικϊ ο κύνδυνοσ λαθών ό 

παραλεύψεων λϐγω υπερβολικοϑ φϐρτου εργαςύασ και υπερςυγκϋντρωςησ 

αρμοδιοτότων. Σαυτϐχρονα, διαςφαλύζεται ο ςυντονιςμϐσ των διαδικαςιών, 

μϋςω του εποπτικοϑ ρϐλου του Προώςτϊμενου Γενικόσ Δ/νςησ, ο οπούοσ 

αςκεύ πλόρη ϋλεγχο επύ των οικεύων οργανικών μονϊδων και ϋχει τη 

δυνατϐτητα εξουςιοδϐτηςησ των προώςταμϋνων τουσ ανϊλογα με τισ 

ανϊγκεσ και τισ επιμϋρουσ δυνατϐτητεσ. 

 Σα Σμήματα Οικονομικήσ – Λογιςτικήσ Διαχείριςησ επανϋρχονται ςτισ 

Διευθϑνςεισ των Περιφερειακών Ενοτότων, καθώσ δεν υφύςταται πλϋον η 

ανϊγκη να υπϊγονται ςτην ϋδρα. Σο μοντϋλο υπαγωγόσ των Σμημϊτων 

αυτών ςτην ϋδρα αποδεύχτηκε εξαιρετικϊ δυςκύνητο, καθώσ επιφϋρει 

καθυςτερόςεισ ςτην εκτϋλεςη των δαπανών, λϐγω τησ υπϋρμετρησ 

διαχειριςτικόσ επιβϊρυνςησ και του φϐρτου εργαςύασ τησ ϋδρασ και τησ 

ανϊγκησ μεταφορϊσ τησ αλληλογραφύασ προσ υπογραφό απϐ τον Π.Ο.Τ. 

Προτεύνεται, επύςησ, η ςαφόσ αναδιατϑπωςη των αρμοδιοτότων τουσ, 

ςϑμφωνα με τισ παρατηρόςεισ του υλλϐγου Τπαλλόλων Περιφϋρειασ 

Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

 Η προτεινϐμενη διϊρθρωςη των Οικονομικών Τπηρεςιών εύναι περιςςϐτερο 

ευϋλικτη, καθώσ επιτυγχϊνει την ενοπούηςη των διαδικαςιών προμηθειών, 

δημοςιονομικοϑ ελϋγχου, μιςθοδοςύασ και πληρωμών και την 

αποκεντρωμϋνη ϊςκηςό τουσ ςτο ανώτερο ιεραρχικϐ επύπεδο τησ Δ/νςησ 

κϊθε ΠΕ, υπϐ το ςυντονιςμϐ και τον ϋλεγχο του Προώςταμϋνου Γενικόσ 

Δ/νςησ.  

 Δ/νςεισ Διοικητικογ - Οικονομικογ ΠΕ (Γρεβενών, Καςτοριϊσ, Υλώρινασ) 
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 Μετονομαςύα των Δ/νςεων Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ των ΠΕ ςε Δ/νςεισ 

Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεςιών ΠΕ, κατ’ αντιςτοιχύα με τισ 

Δ/νςεισ τησ ϋδρασ. 

 Διαχωριςμϐσ του Σμόματοσ Προςωπικοϑ, Μιςθοδοςύασ & Γραμματεύασ 

(ϐπωσ εύχε διαμορφωθεύ με τη μερικό τροποπούηςη του Οργανιςμοϑ, ΥΕΚ 

273/τ.Β΄/07-02-2017) ςε Σμήμα Προςωπικογ & Μιςθοδοςίασ και Σμήμα 

Διοικητικήσ Τποςτήριξησ.  

 Μεταφορϊ των Σμημάτων Οικονομικήσ – Λογιςτικήσ Διαχείριςησ απϐ 

την ϋδρα ςτισ ΠΕ 

 Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφείου Κίνηςησ Επιβατικών Οχημάτων, 

υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη. Οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ αςκοϑνταν απϐ τη Δ/νςη, 

παρϐλο που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον Οργανιςμϐ.  

 Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη 

 Κατϊργηςη τησ Δ/νςησ και μεταφορϊ των αρμοδιοτότων τησ ςτο 

προτεινϐμενο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ. Σο 

νϋο Σμόμα ςυγκεντρώνει ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ που εύναι 

κατακερματιςμϋνεσ και ανενεργϋσ ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ και 

εμπλουτύζεται με νϋεσ, προκειμϋνου το ςϑνολο αυτών να αςκηθεύ 

ςυντονιςμϋνα και αποτελεςματικϊ.  

 Δ/νςη Δημβςιασ Τγείασ 

 Κατϊργηςη του Σμόματοσ Τπηρεςιών & Επαγγελμϊτων Τγεύασ, με 

αποκϋντρωςη των αρμοδιοτότων του και μεταφορϊ τουσ ςτα Σμόματα 

Υαρμϊκων, Υαρμακεύων & Επαγγελμϊτων Τγεύασ των ΠΕ. 

 Δ/νςη Κοινωνικήσ Μέριμνασ 

 Κατϊργηςη του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ, με μεταφορϊ των 

αρμοδιοτότων του ςτο Σμόμα Κοινωνικών Τπηρεςιών. 

 Κατϊργηςη του Σμόματοσ Αθλητιςμοϑ & Πολιτιςμοϑ, με μεταφορϊ των 

αρμοδιοτότων του ςτα Σμόματα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, Πολιτιςμοϑ & 

Αθλητιςμοϑ τησ ϋδρασ και Σουριςμοϑ, Απαςχϐληςησ & Παιδεύασ των ΠΕ τησ 

Γεν. Δ/νςησ Παραγωγικόσ Αναςυγκρϐτηςησ.  

 τη Δ/νςη ϋχουν όδη προςτεθεύ οι αρμοδιϐτητεσ ςχεδιαςμοϑ, 

παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ τησ Περιφερειακόσ τρατηγικόσ για την 

Κοινωνικό Ϊνταξη και την Κοινωνικό υνοχό και ϋχει προςτεθεύ το Σμήμα 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικήσ Ένταξησ και Κοινωνικήσ υνοχήσ για το 

ςκοπϐ αυτϐ, με βϊςη τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 13 και 14 του Ν. 4445/2016 

(ΥΕΚ Α΄ 236) «Εθνικόσ Μηχανιςμόσ υντονιςμού, Παρακολούθηςησ και 

Αξιολόγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικήσ Ένταξησ και Κοινωνικήσ υνοχήσ, 
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ρυθμίςεισ για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοςτικέσ διατάξεισ του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85) και άλλεσ διατάξεισ»7.  

 Δ/νςεισ Δημβςιασ Τγείασ & Κοινωνικήσ Μέριμνασ ΠΕ  

 Μετονομαςύα του Σμόματοσ Υαρμϊκων και Υαρμακεύων ςε Σμήμα 

Υαρμάκων, Υαρμακείων και Επαγγελμάτων Τγείασ, ςϑμφωνα με τισ 

αρμοδιϐτητεσ που μεταφϋρθηκαν απϐ το καταργοϑμενο τμόμα Τπηρεςιών & 

Επαγγελμϊτων Τγεύασ τησ ϋδρασ. 

 

2.2.4 Αυτοτελείσ Τπηρεςίεσ 

 Νομική Τπηρεςία 

 Προτεύνεται η ςϑςταςη Γραφείου Νομικήσ Τπηρεςίασ ςτην ΠΕ Κοζάνησ, 

καθώσ ςόμερα υφύςτανται ςχετικϊ γραφεύα μϐνον ςτισ υπϐλοιπεσ ΠΕ. Η 

ρητό πρϐβλεψη Γραφεύου για την ΠΕ Κοζϊνησ εύναι απαραύτητη καθώσ οι 

δικηγϐροι που ςτελεχώνουν τα Γραφεύα των ΠΕ εκπροςωποϑν μϐνον την 

αντύςτοιχη ΠΕ ςτην οπούα προςλόφθηκαν και ϐχι κϊθε ϊλλη ΠΕ (ϊρθρο 29 

παρ. 2 του ΠΔ 146/10). 

 τον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ προβλϋπονται (5) θϋςεισ δικηγϐρων με πϊγια 

ϋμμιςθη εντολό (ϊρθ. 34 ΠΔ 146/10). Προτεύνεται η πρϐβλεψη νϋων θϋςεων 

δικηγϐρων με πϊγια ϋμμιςθη εντολό, δεδομϋνου του ϐγκου των νομικών 

υποθϋςεων που ϋχει η Περιφϋρεια. 

 Αυτοτελήσ Δ/νςη Πολιτικήσ Προςταςίασ 

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 Αυτοτελέσ Σμήμα Παλλαΰκήσ Άμυνασ & Πολιτικήσ χεδίαςησ 

Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.Π..Ε.Α.)   

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 Αυτοτελέσ Γραφείο Σγπου & Δημοςίων χέςεων  

 Παραμϋνει ωσ ϋχει 

 Αυτοτελέσ Σμήμα Εςωτερικογ Ελέγχου, Ποιβτητασ & Αποδοτικβτητασ 

 ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθ. 168 του Ν. 4270/14 (ΥΕΚ 143 Α΄) 

«Εςωτερικόσ Έλεγχοσ [άρθρο 3(1) Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ]», εςωτερικϐσ 

ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, 

ϐπωσ ορύζεται ςτην παρ. 2 του ϊρθ. 4 του Ν. 3492/2006. Πρϐκειται, 

επομϋνωσ, για υποχρεωτικό δομό, με ανεξϊρτητη ελεγκτικό – ςυμβουλευτικό 

λειτουργύα και ςτϐχο τη βελτίωςη των λειτουργιών του φορέα και την 

                                                           
7
 Βλ. ςχετ. αριθμ. 107/15-05-2017 απϐφαςη Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ) 

περύ τροποπούηςησ του Οργανιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ, η οπούα δημοςιεϑτηκε ςτην Εφημερύδα 
τησ Κυβϋρνηςησ (ΥΕΚ Β΄ 2198/28-6-2017) 
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επύτευξη των ςτϐχων του, χρηςιμοποιώντασ ςυςτημικϋσ και δομημϋνεσ 

μεθοδολογύεσ. Οι μεθοδολογύεσ αυτϋσ ςτοχεϑουν κυρύωσ ςτη βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικϐτητασ των διαδικαςιών που διϋπουν τη λειτουργύα του, των 

διαδικαςιών διαχεύριςησ κινδϑνου και των διαδικαςιών ελϋγχου.  

 Ομούωσ, η ςϑςταςη μονϊδων ποιϐτητασ και αποδοτικϐτητασ προβλϋπεται 

ςτο ϊρθρο 6 του Ν. 3230/2004 (ΥΕΚ 44Α/11-2-2004). Οι πρωτοβϊθμιοι και 

δευτεροβϊθμιοι ΟΣΑ εύχαν εξαιρεθεύ απϐ τισ διατϊξεισ του ανωτϋρω Νϐμου 

με τα ϊρθρα 267 παρ. 8 και 268 παρ. 15 του Ν. 3852/2010 αντύςτοιχα. 

Εντοϑτοισ, με το ϊρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4369/16 (ΥΕΚ 33Α/27-2-2016) 

καταργοϑνται οι προαναφερϐμενεσ διατϊξεισ και οι ΟΣΑ υπϊγονται πλϋον 

ςτουσ φορεύσ που υποχρεοϑνται να εφαρμϐςουν τισ διατϊξεισ του Ν. 

3230/2004.  

 Σο προτεινϐμενο Σμόμα αποτελεύ μύα καινοτϐμα δομό που αποςκοπεύ ςτην 

αποτελεςματικϐτερη λειτουργύα των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ και ςτην 

ανταπϐκριςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ ςτισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ και τα 

νϋα πρϐτυπα διούκηςησ.  Ο ςτϐχοσ τησ διαρκούσ βελτίωςησ των παρεχϐμενων 

υπηρεςιών, τϐςο εςωτερικϊ -ςτουσ αιρετοϑσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ-, ϐςο 

και εξωτερικϊ -ςτουσ πολύτεσ, τισ επιχειρόςεισ και τα λοιπϊ ενδιαφερϐμενα 

μϋρη ουςιαςτικϊ ςυνύςταται ςτο τρατηγικϐ τϐχο εςωτερικήσ ανάπτυξησ 

του 4ου Ωξονα «ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ», που αποτελεύ το θεμϋλιο λύθο για την 

επύτευξη των τρατηγικών τϐχων περιφερειακήσ ανάπτυξησ των τριών 

υπολούπων Αξϐνων του τρατηγικοϑ χεδύου τησ Περιφϋρειασ. ϑμφωνα με 

το τελευταύο, ο τϐχοσ αυτϐσ επιτυγχϊνεται μϋςω δϑο αξϐνων παρϋμβαςησ: 

1. τησ ενύςχυςησ τησ οργανωτικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ τησ 

Περιφϋρειασ 

2. τησ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ 

 Σο νϋο Σμόμα αφενϐσ ςυγκεντρώνει διϊςπαρτεσ ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ που 

εύναι κατανεμημϋνεσ ςε διϊφορεσ οργανικϋσ μονϊδεσ ςτο πλαύςιο τησ 

αναδιοργϊνωςησ με το Πρϐγραμμα «Καλλικρϊτησ», αφετϋρου ειςϊγει νϋεσ 

αρμοδιϐτητεσ ςχετικϊ με την εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ, την 

προτυποπούηςη των εντϑπων και των διαδικαςιών και την ανϊπτυξη και 

αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ, διαςφαλύζοντασ τον 

αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό, την αποδοτικότερη χρήςη των πόρων, τη 

διάχυςη τησ πληροφορίασ και την αξιολόγηςη του έργου τησ Περιφέρειασ, με 

μοναδικό ςτόχο τη ςυνεχή βελτίωςη τησ οργάνωςησ και τησ 

αποτελεςματικότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών τησ.  

Σο Σμόμα προκϑπτει απϐ: 

 την κατϊργηςη τησ Διεϑθυνςησ Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη και των (2) 

Σμημϊτων τησ, υντονιςμοϑ και χεδιαςμοϑ, με ςυγχώνευςη και διεϑρυνςη 

των αντύςτοιχων αρμοδιοτότων  
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 τη μετεξϋλιξη του Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου 

 τη μεταφορϊ αρμοδιοτότων του Σμόματοσ Εφαρμογόσ Προγραμμϊτων και 

Ϊργων τησ Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ (αρμοδιϐτητεσ 

ϊρθρου 4 παρ. 2 εδ. βγ-βςτ, ΠΔ 146/2010) 

 Σο Σμόμα υπϊγεται απευθεύασ ςτον Περιφερειϊρχη, προκειμϋνου να αςκεύ 

ανεξϊρτητα, αντικειμενικϊ και αποτελεςματικϊ το ρϐλο του:    

 Να υποςτηρύζει τη Διούκηςη και τα ςτελϋχη τησ Περιφϋρειασ να εκτελοϑν τη 

ςτρατηγικό και ϐλεσ τισ απαιτοϑμενεσ εργαςύεσ με τον πιο ςωςτϐ και 

αποτελεςματικϐ τρϐπο, εντϐσ ενϐσ δημιουργικοϑ, ανθρωποκεντρικοϑ και 

ηθικοϑ πλαιςύου διακυβϋρνηςησ 

 Να ενιςχϑει και να ενδυναμώνει τη ςωςτό διακυβϋρνηςη και την 

αποτελεςματικό ολοκλόρωςη ϐλων των λειτουργιών, ςυναλλαγών και 

δραςτηριοτότων τησ Περιφϋρειασ 

 Να βελτιώνει την αποδοτικϐτητα τησ Περιφϋρειασ ωσ οργανιςμοϑ και την 

επιςκϐπηςό τησ απϐ ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη (κοινωνικοϑσ και 

θεςμικοϑσ εταύρουσ, ρυθμιςτικϋσ και κανονιςτικϋσ αρχϋσ, κ.λπ.)  

 Η λειτουργύα του Σμόματοσ απαντϊει ςτο ζότημα αποτελεςματικήσ 

εφαρμογήσ τησ νέασ οργανωτικήσ δομήσ, καθώσ ειςϊγει ϋνα διαρκέσ 

ςγςτημα παρακολογθηςησ, αναθεώρηςησ/αναςχεδιαςμογ και 

βελτίωςησ των διαδικαςιών και του Οργανιςμογ για την 

αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των αρμοδιοτότων ϐλων των οργανικών 

μονϊδων τησ Περιφϋρειασ και, τελικϊ, την επύτευξη των προκαθοριςμϋνων 

αντικειμενικών ςτϐχων τουσ. Προτεύνεται να ενεργοποιηθεύ, λϐγω τησ 

κρύςιμου ρϐλου του, ωσ δομό αξιολϐγηςησ και ανατροφοδϐτηςησ του φορϋα. 

 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειασ – Περιβάλλοντοσ & 

Μεταφορών (με έδρα την Πτολεμααδα) 

 Σο Γραφεύο θα ςτεγϊζεται ςτο νϋο διοικητόριο τησ ΠτολεμαϏδασ και θα 

υποςτηρύζει το ϋργο του Αντιπεριφερειϊρχη Ενϋργειασ – Περιβϊλλοντοσ & 

Μεταφορών. 

 Γραφείο Περιφερειακογ υμβουλίου 

 Σο Γραφεύο θα εύναι αρμϐδιο για την πϊςησ φϑςεωσ υποςτόριξη του 

Περιφερειακοϑ υμβουλύου.  

 

3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ  

Η οργανωτικό αναδιϊρθρωςη ενϐσ πολυςϑνθετου φορϋα ϐπωσ η Περιφϋρεια, με 

αιρετό Ηγεςύα που εναλλϊςςεται περιοδικϊ και μύα ςϑνθετη αποςτολό που 

καλεύται να ςυγκερϊςει αρμοδιϐτητεσ πολιτικοϑ – αναπτυξιακοϑ και κοινωνικοϑ 
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χαρακτόρα, αποτελεύ μύα ςϑνθετη διαδικαςύα λόψησ απϐφαςησ που 

ςυνδιαμορφώνεται απϐ:  

1. το ςτελεχιακϐ δυναμικϐ, μϋςα απϐ τισ προτϊςεισ του  

2. την Ομϊδα Εργαςύασ, η οπούα εξειδικεϑει τισ προτϊςεισ και   

3. το πολιτικϐ προςωπικϐ το οπούο αποφαςύζει εντϋλει για τουσ πολιτικοϑσ, 

κοινωνικοϑσ και γραφειοκρατικοϑσ προςανατολιςμοϑσ του Οργανιςμοϑ. το 

πλαύςιο αυτϐ, το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο, ωσ κεντρικϐ πολιτικϐ ϐργανο τησ 

Περιφϋρειασ, εγκρύνει τον Οργανιςμϐ με γνώμονα την εκπλόρωςη τησ 

αποςτολόσ του φορϋα και τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του πολύτη. 

Μϋςα απϐ τη διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων, παρατηρόςεων και προτϊςεων 

τϐςο απϐ το διοικητικϐ προςωπικϐ, ϐςο και απϐ το πολιτικϐ προςωπικϐ 

(Αντιπεριφερειϊρχεσ), προϋκυψαν προβληματιςμού και ςυμπερϊςματα που 

ςχετύζονται με την καθημερινό λειτουργύα και τισ ατϋλειεσ του «Καλλικρϊτη». 

Όλεσ οι αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 186 του Ν. 3852/10 και 

ειδικότερα ςτον ιςχϑοντα ΟΕΤ δεν αςκοϑνται ποιοτικϊ και ποςοτικϊ ςτον 

επιθυμητϐ βαθμϐ. Σο γεγονϐσ αυτϐ δεν οφεύλεται κατ’ ανϊγκη ςτον τρϐπο 

διϊθρωςησ των ιεραρχικών μονϊδων, δηλαδό ςτο Οργανϐγραμμα, αλλϊ κυρύωσ 

ςτη δραματικό μεύωςη του προςωπικοϑ και ςτισ ςυνεχεύσ διοικητικϋσ αλλαγϋσ 

που επιφϋρουν ςυνεχό προςθόκη νϋων διαδικαςιών και κανϐνων που 

χαρακτηρύζονται απϐ αςυνϋχεια και αποςπαςματικϐτητα. Η απουςύα 

Περιγραμμϊτων Θϋςεων Εργαςύασ και Κανονιςμών Λειτουργύασ ανϊ υπηρεςύα, η 

ϋλλειψη προτυποπούηςησ εγγρϊφων και διαδικαςιών ςε ϐλο το εϑροσ των 

αρμοδιοτότων των οργανικών μονϊδων, η ϋλλειψη διαδικαςιών 

ανατροφοδϐτηςησ και βελτύωςησ, εκτϐσ απϐ τη ςϑγχυςη που επιφϋρουν ςτον 

πολύτη και τη ςυνακϐλουθη ϋλλειψη αξιοπιςτύασ των δημϐςιων υπηρεςιών,  

κοςτύζουν ςε χρϐνο και χρόμα.  

Ο Οργανιςμϐσ θα πρϋπει να αποβλϋπει ςτην ϊμβλυνςη τησ γραφειοκρατύασ, 

ςτην απομεύωςη τησ ευθυνοφοβύασ του υπαλλόλου, ςτην αϑξηςη τησ 

παραγωγικϐτητασ και ςτην αποτροπό επικϊλυψησ αρμοδιοτότων, ώςτε να 

επιτελεύται το ϋργο εξυπηρϋτηςησ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου με τον καλϑτερο 

δυνατϐ τρϐπο. το πλαύςιο του ϋργου τησ αναδιοργϊνωςησ των δομών, 

αξιολογόθηκαν πολλϋσ προτϊςεισ, μερικϋσ εκ των οπούων νεωτερικϋσ, οι οπούεσ 

εμπεριεύχαν τϐςο τη δημιουργύα νϋων οργανικών μονϊδων, ϐςο και την 

κατϊργηςη ό και ςυγχώνευςη μονϊδων με μεταφορϊ και ανακατανομό των 

αντύςτοιχων αρμοδιοτότων. Η απλοπούηςη τησ οργανωτικόσ δομόσ και η 

δημιουργύα ξεκϊθαρων, λιτών δομϊν με τα αναγκαύα ιεραρχικϊ επύπεδα αποτελεύ 

αδιαμφιςβότητα κεντρικϐ ςτϐχο τησ αναδιοργϊνωςησ, ςυνυπολογύζοντασ τον 

περιοριςτικϐ παρϊγοντα τησ γενικευμϋνησ υποςτελϋχωςησ του φορϋα, ςε 

ςυνδυαςμϐ με την πρϐβλεψη μεγϊλου ποςοςτοϑ αποχώρηςησ υπαλλόλων 

(κυρύωσ λϐγω ςυνταξιοδϐτηςησ) και μικροϑ ποςοςτοϑ ειςροόσ ανθρώπινου 

δυναμικοϑ (μϋςω προςλόψεων ό κινητικϐτητασ). Ελόφθη, ωςτϐςο, υπϐψη και 

το γεγονϐσ ϐτι η αποκλειςτικό ςυρρύκνωςη μονϊδων δεν επιλϑει το πρϐβλημα, 
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αντιθϋτωσ μπορεύ να δυςχερϊνει την εξυπηρϋτηςη του πολύτη ό ακϐμη και να 

μειώςει τη δυνατϐτητα ανϊπτυξησ κλϊδων τησ τοπικόσ οικονομύασ. 

Σο προτεινϐμενο χϋδιο Οργανιςμοϑ ςυνθϋτει το ςϑνολο των νϋων αναγκών, 

αναγνωρύζοντασ τα θετικϊ ςτοιχεύα τησ προηγοϑμενησ διοικητικόσ και 

λειτουργικόσ αναδιϊταξησ του διοικητικοϑ ςυςτόματοσ κατϊ «Καλλικρϊτη» και 

αντιμετωπύζοντασ τισ δυςλειτουργύεσ που προϋκυψαν. Οι αλλαγϋσ αφοροϑν ςτο 

ςϑνολο ςχεδϐν των οργανικών μονϊδων και μεταφρϊζονται ςε ανακατανομό 

των δομών, μϋςω ςυγχώνευςησ και κατϊργηςησ μονϊδων αλλϊ και δημιουργύασ 

νϋων, με μεταφορϊ/ανακατανομό των αντύςτοιχων αρμοδιοτότων. 

Ο προτεινϐμενοσ Οργανιςμϐσ δεν επικεντρώνεται ςτην ποςοτική μεταβολό των 

οργανικών μονϊδων, αλλϊ ςτην ποιοτική αναδιϊρθρωςό τουσ προσ την 

κατεϑθυνςη ενύςχυςησ των επιτελικών λειτουργιών τησ Περιφϋρειασ και 

διαμϐρφωςησ των αναγκαύων προϒποθϋςεων για την ενεργοπούηςη του 

ενδογενοϑσ αναπτυξιακοϑ δυναμικοϑ τησ.  

τϐχοσ εύναι να καταςτεύ η Περιφϋρεια ικανό να ανταποκριθεύ ςτισ ςϑγχρονεσ 

απαιτόςεισ, να αξιοποιόςει την τεχνολογύα και τισ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ 

διούκηςησ και να εμπλακεύ δυναμικϊ ςτον αναπτυξιακϐ προγραμματιςμϐ, ωσ ο 

βαςικϐσ πυλώνασ του. 

Πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημανθεύ ϐτι η αναδιοργϊνωςη των δομών τησ 

Περιφϋρειασ δεν εξαντλεύται ςτη διαδικαςύα εκπϐνηςησ/τροποπούηςησ του 

Οργανιςμοϑ τησ, αλλϊ απαιτεύ μια ουςιαςτικό, τεκμηριωμϋνη και ςυνεχό 

οργανωτικό μελϋτη. Ο οργανωτικϐσ ςχεδιαςμϐσ πρϋπει να αποτελεύ μύα ςυνεχή 

διαδικαςία που να περιλαμβϊνει, πϋρα απϐ τον αναςχεδιαςμϐ του 

οργανογρϊμματοσ, ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και ϐταν οι εξελύξεισ το 

επιτϊςςουν, το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό διαδικαςιών βελτύωςησ τησ 

λειτουργύασ του φορϋα, ϐπωσ η εκπϐνηςη και επικαιροπούηςη των 

περιγραφών/προδιαγραφών των θϋςεων εργαςύασ, των χεδύων τελϋχωςησ 

και των Κανονιςμών Λειτουργύασ. 

Ψσ εκ τοϑτου, προϒπϐθεςη για την επιτυχύα του εγχειρόματοσ αναδιοργϊνωςησ 

των διοικητικών δομών αποτελεύ η ςγςταςη μιασ ςταθερήσ δομήσ 

διυπηρεςιακογ ςυντονιςμογ, ςυνεργαςίασ και ανατροφοδβτηςησ, η οπούα 

θα μεριμνϊ για τη ςυνεχό βελτύωςη και εφαρμογό μιασ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ 

ςε οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ επύπεδο και ειδικϐτερα για:  

 Σην παρακολοϑθηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου εντϐσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για 

τη διοικητικό μεταρρϑθμιςη, η οπούα προςδιορύζει την αποςτολό τησ 

Περιφϋρειασ και τισ δημϐςιεσ πολιτικϋσ που καλεύται να ςχεδιϊζει, να 

παρακολουθεύ και να εποπτεϑει, καθώσ και την αξιολϐγηςη τησ εφαρμογόσ 

του, ςε ςυνεργαςύα με ϐλεσ τισ Τπηρεςύεσ τησ. Με τον τρϐπο αυτϐ, 

ανατροφοδοτεύται η Περιφερειακό Αρχό και προβαύνει εγκαύρωσ ςτισ 

απαραύτητεσ ενϋργειεσ. 
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 Ση ςαφό περιγραφό και επικαιροπούηςη των αρμοδιοτότων/λειτουργιών 

των οργανικών μονϊδων, τη ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργύασ, 

την ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ, την κατϊρτιςη των χεδύων τελϋχωςησ, 

την τυποπούηςη των εντϑπων και διαδικαςιών. 

 Σην εκτύμηςη τησ ποςϐτητασ/ϐγκου των εργαςιών, προκειμϋνου να 

προςδιοριςτοϑν οι αναγκαύοι υλικού και ανθρώπινοι πϐροι και να 

εξαςφαλιςτοϑν τϐςο οι εςωςτρεφεύσ λειτουργύεσ (back office), ϐςο και οι 

εξωςτρεφεύσ λειτουργύεσ (front office). 

 Ση διαςφϊλιςη οριζϐντιων λειτουργικών διαςυνδϋςεων τϐςο μεταξϑ των 

οργανικών μονϊδων, ϐςο και μεταξϑ Περιφϋρειασ και ϊλλων φορϋων και 

δημιουργύα ςχετικών μηχανιςμών. 

Σον παραπϊνω ρϐλο προτεύνεται να αναλϊβει το αυτοτελέσ Σμήμα 

Εςωτερικογ Ελέγχου, Ποιβτητασ & Αποδοτικβτητασ, το οπούο θα εύναι 

επιπλϋον επιφορτιςμϋνο με την ανϊπτυξη μιασ ςυνεκτικόσ ςτρατηγικόσ 

ανθρωπύνων πϐρων και τη μϋριμνα για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των 

υπαλλόλων ςε ενϋργειεσ με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών. Η 

λειτουργύα και επαρκόσ ςτελϋχωςη του Σμόματοσ αναμϋνεται να διαςφαλύςει 

την επιτυχό εφαρμογό του νϋου διοικητικοϑ μοντϋλου που προτεύνεται.   

Σο χέδιο Μετάβαςησ για τη διαςφϊλιςη τησ ομαλόσ λειτουργύασ των 

Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ κατϊ την εφαρμογό των προτεινϐμενων δομικών 

αλλαγών θα πρϋπει περιλαμβϊνει μύα ςειρϊ δρϊςεων: 

 Σοποθϋτηςη ό/και ανακατανομό του προςωπικοϑ ςτισ μονϊδεσ του νϋου 

Οργανιςμοϑ (ςτισ περιπτώςεισ που υπϊρχει αλλαγό, με ςυγχώνευςη ό/και 

δημιουργύα νϋων δομών)  

 Μετϊπτωςη πληροφοριακών ςυςτημϊτων, ϐπου απαιτεύται 

 Αποτελεςματικό ανϊθεςη καθηκϐντων και μεταβύβαςη αρμοδιοτότων. 

Ειδικϊ η ϋκδοςη αποφϊςεων μεταβύβαςησ αρμοδιοτότων και 

εξουςιοδϐτηςησ υπογραφών ςτουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ και Προώςταμϋνουσ 

των οργανωτικών μονϊδων, ϐπωσ θα ϋχουν διαμορφωθεύ με το νϋο 

Οργανιςμϐ, θεωρεύται απαραύτητη ενϋργεια για την επιτυχό και απρϐςκοπτη 

ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ Περιφϋρειασ. 

 υνεχόσ ανατροφοδϐτηςη & βελτύωςη, μϋςω του αυτοτελοϑσ Σμόματοσ 

Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ. 

Επιςημαύνεται ϐτι ςτο πλαύςιο των εργαςιών τησ Ομϊδασ Εργαςύασ για την 

επεξεργαςύα του νϋου Οργανιςμοϑ, αναπτϑχθηκε ϋνα αυτοματοποιημϋνο 

ϑςτημα Καταγραφόσ αρμοδιοτότων και φϐρτου εργαςύασ8. Σο ϑςτημα αυτϐ 

θα μποροϑςε να αποτελϋςει πολϑτιμο εργαλεύο τϐςο για την ανάλυςη των 

θέςεων εργαςίασ (καθοριςμϐ τησ φϑςησ τησ εργαςύασ κϊθε εργαζομϋνου) και 

την κατϊρτιςη των χεδίων τελέχωςησ (ςχεδιαςμϐ και πρϐβλεψη αναγκών 
                                                           
8
 Βλ. 2η φϊςη τεκμηρύωςησ μεθοδολογικοϑ πλαιςύου  



       ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
       υνοπτικό Ειςηγητικό Ϊκθεςη Αναδιοργϊνωςησ       Ιοϑλιοσ 2017  

 ελύδα 33 
 

ςε προςωπικϐ, κατϊ κλϊδο/ειδικϐτητα), ςε ςχϋςη και με τισ εκτιμώμενεσ 

αποχωρόςεισ, ϐςο και για τισ υπϐλοιπεσ λειτουργύεσ τησ ανϊπτυξησ και 

διούκηςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ, ϐπωσ η εφαρμογό του υςτόματοσ 

Διούκηςησ με τϐχουσ, ςε ςυνεργαςύα με ϐλεσ τισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ 

Περιφϋρειασ. 

Σαυτϐχρονα, εύναι απαραύτητο η αναδιοργϊνωςη των δομών τησ Περιφϋρειασ 

να ςυνοδεϑεται απϐ την απλοποίηςη, προτυποποίηςη και οργάνωςη των 

διαδικαςιών, την αντύςτοιχη βελτίωςη του κανονιςτικογ πλαιςίου και τα 

απαραίτητα πληροφοριακά ςυςτήματα. Απαιτεύται ςϑνδεςη τησ δομικόσ 

αναδιοργϊνωςησ με την απλογςτευςη και ηλεκτρονικοποίηςη των 

διαδικαςιών. Προσ την κατεϑθυνςη αυτό, η επαρκόσ ςτελϋχωςη των δομών τησ 

Δ/νςησ Διαφάνειασ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ αποτελεύ βαςικό 

προϒπϐθεςη για την επιτυχό υλοπούηςη των οργανωτικών αλλαγών.  

Επικουρικϊ, θα όταν χρόςιμο να εκπονηθοϑν κεντρικϊ για ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ, 

κατηγοριοποιημϋνεσ ωσ προσ τα βαςικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ, κοινά πρβτυπα 

και προδιαγραφϋσ για τισ ομοειδεύσ λειτουργύεσ και διαδικαςύεσ, κοινό 

περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ που ϋχουν το ύδιο περιεχϐμενο και ςυμβατϋσ 

προδιαγραφϋσ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων, οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν τη 

διαλειτουργικϐτητϊ τουσ. 

Προσ την κατεϑθυνςη αυτό κινεύται και το πϐριςμα τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ του 

Τπουργεύου Εςωτερικών για την αναθεώρηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου τησ 

Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ9, με το οπούο προτεύνεται «η αναβάθμιςη του ρόλου και 

τησ επιχειρηςιακήσ ικανότητασ των υπηρεςιών των Περιφερειών, μέςω μεταξύ 

άλλων και τησ καθιέρωςησ ενόσ minimum περιεχομένου των οργανιςμών τουσ, ωσ 

προσ τισ οργανικέσ μονάδεσ αυτών, ώςτε να διαςφαλίζεται η ςυνέχεια και η 

θεςμική μνήμη, ανεξαρτήτωσ τησ εναλλαγήσ των Περιφερειακών Αρχών». 

 

  

                                                           
9
 Επιτροπό του ϊρθρου 5 του Ν. 4368/2016, ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 28-02-2017, ϑςτημα διούκηςησ Περιφερειών, ςελ. 95 
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4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  : Διαγραμματικό απεικϐνιςη νϋου ΟΕΤ (5 Οργανογρϊμματα) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  : Τφιςτϊμενο Οργανϐγραμμα (Γενικϐ) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  : Πύνακασ αποτϑπωςησ μεταβολών υφιςτϊμενων/νϋων δομών 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV  : Πύνακεσ ποςοτικόσ αποτϑπωςησ μεταβολών 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  : Ειςόγηςη για  προςθόκη ϊρθρων ςτον ΟΕΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : Διαγραμματική απεικβνιςη νέου ΟΕΤ (5 Οργανογράμματα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : Τφιςτάμενο Οργανβγραμμα (Γενικβ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : Πίνακασ αποτγπωςησ μεταβολών υφιςτάμενων/νέων δομών 

Διάρθρωςη Τπηρεςιών 

Κεντρική Τπηρεςία – Περιφερειακέσ Τπηρεςίεσ 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν 

Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ, Τποδομϊν & Μεταφορϊν 

Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ χεδιαςμοφ Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ, Τδατικϊν Πόρων & Χωρικοφ 
χεδιαςμοφ 

1. Σμιμα Χωρικοφ χεδιαςμοφ 1. Σμιμα Χωρικοφ χεδιαςμοφ 

2. Σμιμα Περιβάλλοντοσ 2. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Διαχείριςθσ Τδατικϊν 
Πόρων 

3. Σμιμα Τδροοικονομίασ  

4. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Κοηάνθσ 

3. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Κοηάνθσ 

5. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Γρεβενϊν 

4. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Γρεβενϊν 

6. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Φλϊρινασ 

5. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Φλϊρινασ 

7. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Καςτοριάσ 

6. Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ ΠΕ 
Καςτοριάσ 

 7. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ, ςφμφωνα με τθν αποςτολι και το ρόλο τθσ 
 υγχϊνευςθ (2) Σμθμάτων τθσ ζδρασ και μετονομαςία του νζου Σμιματοσ 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Εξοικονόμθςθ (1) Σμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων (ζδρα) Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων (ζδρα) 

1. Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων 1. Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων 

2. Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ 2. Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ 

3. Σμιμα Εργαςτθρίων 3. Σμιμα Σεκμθρίωςθσ, Σεχνικοφ & Ποιοτικοφ 
Ελζγχου 

 4. Σμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου & 
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

 5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

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

 Δθμιουργία νζου Σμιματοσ Λειτουργίασ Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςεισ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ  Δ/νςεισ Σεχνικϊν Ζργων ΠΕ  

1. Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων 1. Σμιμα υγκοινωνιακϊν Ζργων 

2. Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ 2. Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ 

3. Σμιμα Εργαςτθρίων  

 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ   
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Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

 Κατάργθςθ του Σμιματοσ Εργαςτθρίων 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Εξοικονόμθςθ (1) Σμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x4) 

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ 

1. Σμιμα χεδιαςμοφ Περιφερειακισ Πολιτικισ 1. Σμιμα χεδιαςμοφ & Αξιολόγθςθσ Περιφερειακισ 
Πολιτικισ 

2. Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων 2. Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων  

3. Σμιμα Κινιτρων Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 3. Σμιμα Κινιτρων Ανάπτυξθσ τθσ 
Επιχειρθματικότθτασ 

4. Σμιμα Σεκμθρίωςθσ 4. Σμιμα Σεκμθρίωςθσ 

 5. Σμιμα Εκνικϊν & Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων 

 6. Αυτοτελζσ Γραφείο Προγραμματιςμοφ & 
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΠΕ Κοηάνθσ 

 7. Αυτοτελζσ Γραφείο Προγραμματιςμοφ & 
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΠΕ Γρεβενϊν 

 8. Αυτοτελζσ Γραφείο Προγραμματιςμοφ & 
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΠΕ Καςτοριάσ 

 9. Αυτοτελζσ Γραφείο Προγραμματιςμοφ & 
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΠΕ Φλϊρινασ 

 10. Αυτοτελζσ Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν 

 11. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετονομαςία Σμθμάτων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ 
 Δθμιουργία (4) Γραφείων Προγραμματιςμοφ & Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΠΕ 
 Καταγραφι του Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (6) Αυτοτελϊν Γραφείων10 

Γενικι Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  ΠΕ Κοηάνθσ Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΠΕ Κοηάνθσ 

1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 

2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 

3. Σεχνικό Σμιμα  3. Σεχνικό Σμιμα 

4. Σμιμα ΚΣΕΟ 4. Σμιμα ΚΣΕΟ 

5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 

 6. Σμιμα Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  Εορδαίασ 

 Καταγραφι (1) Σμιματοσ ςτον Οργανιςμό (Σμιματοσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  Εορδαίασ) 

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ11  

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  ΠΕ 
Φλϊρινασ 

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΠΕ Φλϊρινασ 

1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 

2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 

3. Σεχνικό Σμιμα  3. Σεχνικό Σμιμα 

4. Σμιμα ΚΣΕΟ 4. Σμιμα ΚΣΕΟ 

                                                           
10

 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
11

 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
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Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 

 6. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων & 
Σεχνικϊν Θεμάτων Αμυνταίου 

 Καταγραφι (1) Σμιματοσ ςτον Οργανιςμό (Σμιματοσ Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων & Σεχνικϊν 
Θεμάτων Αμυνταίου) 

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ12 

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  ΠΕ Γρεβενϊν Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΠΕ Γρεβενϊν 

1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 

2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 

3. Σεχνικό Σμιμα  3. Σεχνικό Σμιμα 

4. Σμιμα ΚΣΕΟ 4. Σμιμα ΚΣΕΟ 

5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 

 
 Παραμζνει ωσ ζχει  

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  ΠΕ 
Καςτοριάσ 

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΠΕ Καςτοριάσ 

1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 1. Σμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ 

2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 2. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ 

3. Σεχνικό Σμιμα  3. Σεχνικό Σμιμα 

4. Σμιμα ΚΣΕΟ 4. Σμιμα ΚΣΕΟ 

5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 

 
 Παραμζνει ωσ ζχει 

Γενικι Δ/νςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ 
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ 

Γενικι Δ/νςθ Παραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ  

1. Σμιμα Προγραμματιςμοφ 1. Σμιμα Προγραμματιςμοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

2. Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ 2. Σμιμα Φυτικισ - Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ 

3. Σμιμα Αλιείασ 

 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετονομαςία του Σμιματοσ Προγραμματιςμοφ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ του 
 υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Εξοικονόμθςθ (1) Σμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςθ Κτθνιατρικισ Δ/νςθ Κτθνιατρικισ 

1. Σμιμα Τγείασ των Ηϊων 1. Σμιμα Τγείασ των Ηϊων 

2. Σμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςια Τγείασ 2. Σμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςια Τγείασ 

3. Σμιμα Κτθνιατρικισ Αντίλθψθσ Φαρμάκων 3. Σμιμα Προςταςίασ των Ηϊων, Φαρμάκων & 
Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν 

 4. Αυτοτελζσ Γραφείο Ηωικϊν Τποπροϊόντων 

 5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετονομαςία του Σμιματοσ Κτθνιατρικισ Αντίλθψθσ Φαρμάκων ςε Σμιμα Προςταςίασ των Ηϊων, 
Φαρμάκων & Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν 

 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Ηωικϊν Τποπροϊόντων  
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 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
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 ελύδα 44 
 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (2) Αυτοτελϊν Γραφείων 

Δ/νςθ Πολιτικισ Γθσ Δ/νςθ Πολιτικισ Γθσ 

1. Σμιμα Σοπογραφίασ 1. Σμιμα Σοπογραφίασ 

2. Σμιμα Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ 2. Σμιμα Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ 

 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Κοηάνθσ 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Κοηάνθσ 

1. Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ  1. Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 

2. Σμιμα Αλιείασ 2. Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ 
Ελζγχου 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου 

4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 

 5. Κτθνιατρικό Γραφείο Κοηάνθσ 

 6. Κτθνιατρικό Γραφείο Εορδαίασ  

 7. Κτθνιατρικό Γραφείο ερβίων 

 8. Κτθνιατρικό Γραφείο ιάτιςτασ 

 9. Κτθνιατρικό Γραφείο Σςοτυλίου 

 10. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Νεάπολθσ 

ΝΕΟ 11. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Εορδαίασ 

ΝΕΟ 12. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ ερβίων 

 13. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Διαχωριςμόσ (1) Σμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Παραγωγισ) ςε (2)  
 υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ 
 Δθμιουργία Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 
 Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων και των Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ 
  Δθμιουργία (2) Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ (Εορδαίασ και ερβίων) 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (9) Αυτοτελϊν Γραφείων13  

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Γρεβενϊν 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Γρεβενϊν 

1. Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ  1. Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 

2. Σμιμα Αλιείασ 2. Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ 
Ελζγχου 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου 

4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & 
Αναδαςμοφ  

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ  

 6. Κτθνιατρικό Γραφείο Γρεβενϊν 

 7. Κτθνιατρικό Γραφείο Δεςκάτθσ 

 8. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Διαχωριςμόσ (1) Σμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Παραγωγισ) ςε (2)  
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 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
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 ελύδα 45 
 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

 υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ 
 Δθμιουργία Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 
 Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων  
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (3) Αυτοτελϊν Γραφείων 14 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Φλϊρινασ 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Φλϊρινασ 

1. Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ  1. Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 

2. Σμιμα Αλιείασ 2. Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ 
Ελζγχου 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου 

4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & 
Αναδαςμοφ  

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ  

 6. Κτθνιατρικό Γραφείο Φλϊρινασ 

 7. Κτθνιατρικό Γραφείο Μελίτθσ 

 8. Κτθνιατρικό Γραφείο Παπαγιάννθ 

 9. Κτθνιατρικό Γραφείο Λευκϊνα 

 10. Κτθνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου 

 11. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Αμυνταίου 

 12. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Διαχωριςμόσ (1) Σμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Παραγωγισ) ςε (2)  
 υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ 
 Δθμιουργία Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 
 Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων και των Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ  
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (7) Αυτοτελϊν Γραφείων15 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Καςτοριάσ 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ 
Καςτοριάσ 

1. Σμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Παραγωγισ  1. Σμιμα Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 

2. Σμιμα Αλιείασ 2. Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ & Αλιείασ 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ 
Ελζγχου 

3. Σμιμα Ποιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου 

4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 4. Σμιμα Κτθνιατρικισ 

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & 
Αναδαςμοφ  

5. Σμιμα Σοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ  

 6. Κτθνιατρικό Γραφείο Καςτοριάσ 

ΝΕΟ 7. Κτθνιατρικό Γραφείο Νεςτορίου 

 8. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Διαχωριςμόσ (1) Σμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Παραγωγισ) ςε (2)  
 υγχϊνευςθ του Σμιματοσ Αλιείασ με το Σμιμα Ηωικισ Παραγωγισ 
 Δθμιουργία Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων 
 Καταγραφι του Κτθνιατρικοφ Γραφείου 
 Δθμιουργία Κτθνιατρικοφ Γραφείου Νεςτορίου 
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 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
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 Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ μονάδασ 
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 ελύδα 46 
 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Προςκικθ (1) Σμιματοσ και (3) Αυτοτελϊν Γραφείων16 

Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ   

Δ/νςθ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων Δ/νςθ Ανάπτυξθσ ΠΔΜ 

1. Σμιμα Σεχνικϊν Εφαρμογϊν 1. Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν 
Αδειϊν 2. Σμιμα Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν 

Δ/νςθ Διά Βίου Μάκθςθσ , Απαςχόλθςθσ, 
Εμπορίου & Σουριςμοφ 

 

1. Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ 2. Σμιμα Απαςχόλθςθσ, Παιδείασ & Διά Βίου 
Μάκθςθσ  2. Σμιμα Διά Βίου Μάκθςθσ & Παιδείασ 

3. Σμιμα Απαςχόλθςθσ 

4. Σμιμα Εμπορίου 3. Σμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν 

5. Σμιμα Σουριςμοφ 4. Σμιμα Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ & 
Ακλθτιςμοφ  

 υγχϊνευςθ των (2) Δ/νςεων ζδρασ ςε (1) 
 υγχϊνευςθ των (2) Σμθμάτων τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων και δθμιουργία 

του Σμιματοσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν Αδειϊν 
 υγχϊνευςθ των (3) Σμθμάτων Τποςτιριξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ, Διά Βίου Μάκθςθσ & Παιδείασ, 

Απαςχόλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, Απαςχόλθςθσ, Εμπορίου & Σουριςμοφ και δθμιουργία 
του Σμιματοσ Απαςχόλθςθσ, Παιδείασ & Διά Βίου Μάκθςθσ  

 Μετονομαςία του Σμιματοσ Εμπορίου ςε Σμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν 
 Μετεξζλιξθ του Σμιματοσ Σουριςμοφ ςε Σμιμα Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, με 

κατάργθςθ /μεταφορά/αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων του Σμιματοσ Ακλθτιςμοφ & Πολιτιςμοφ 
τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ (ζδρασ) 

 Εξοικονόμθςθ (1) Δ/νςθσ και (3) Σμθμάτων 

Δ/νςεισ  Ανάπτυξθσ ΠΕ  Δ/νςεισ  Ανάπτυξθσ ΠΕ  

1. Σμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Ανάπτυξθσ, 
Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων 

1. Σμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων  

2. Σμιμα Επαγγζλματοσ 2. Σμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν 

3. Σμιμα Εμπορίου & Σουριςμοφ 3. Σμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν 

4. Σμιμα Διά Βίου Μάκθςθσ, Παιδείασ & 
Απαςχόλθςθσ 

4. Σμιμα Σουριςμοφ, Απαςχόλθςθσ & Παιδείασ 

5. Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ 5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετεξζλιξθ του Σμιματοσ Χοριγθςθσ Αδειϊν Ανάπτυξθσ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων ςε Σμιμα 
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Πόρων  

 Μετονομαςία του Σμιματοσ Επαγγζλματοσ ςε Σμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν 
 Μετονομαςία του Σμιματοσ Εμπορίου & Σουριςμοφ ςε Σμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν, με 

διαχωριςμό του αντικειμζνου του Σουριςμοφ  
 Μετονομαςία του Σμιματοσ Διά Βίου Μάκθςθσ, Παιδείασ & Απαςχόλθςθσ ςε Σμιμα Σουριςμοφ, 

Απαςχόλθςθσ & Παιδείασ, με προςκικθ αρμοδιοτιτων Σουριςμοφ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ  
 Μετατροπι του Σμιματοσ Γραμματείασ ςε Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Εξοικονόμθςθ (1) Σμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x 4) 
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 Η καταγραφό υφιςτϊμενησ μονϊδασ που δεν αποτυπώνεται ςτον Οργανιςμϐ θεωρεύται προςθόκη 
μονϊδασ 
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 ελύδα 47 
 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ  Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν, Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
& Κοινωνικϊν Τποκζςεων 

Δ/νςθ Διαφάνειασ & Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ 

Δ/νςθ Διαφάνειασ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

1. Σμιμα χεδιαςμοφ & Τποςτιριξθσ 
υςτθμάτων Φορζα 

1. Σμιμα χεδιαςμοφ & Τποςτιριξθσ υςτθμάτων & 
Δικτφων 

2. Σμιμα Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ΠΕ 
Κοηάνθσ 

2. Σμιμα Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν 
υςτθμάτων 

3. Σμιμα Διαφάνειασ & Οργανωτικισ Τποςτιριξθσ 
Περιφερειακϊν υςτθμάτων  

3. Σμιμα Διαφάνειασ 

4. Σμιμα χεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 
για τον Πολίτθ 

4. Σμιμα χεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν για 
τον πολίτθ και το Φορζα 

5. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Γρεβενϊν 5. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Γρεβενϊν 

6. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Φλϊρινασ 6. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Φλϊρινασ 

7. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Καςτοριάσ 7. Σμιμα Πλθροφορικισ ΠΕ Καςτοριάσ 

 Μετονομαςία Σμθμάτων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ 
 Διαχωριςμόσ (1) Σμιματοσ (χεδιαςμοφ & Τποςτιριξθσ υςτθμάτων Φορζα) ςε (2) με τθ δθμιουργία 

(1) νζου Σμιματοσ (Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ΠΕ Κοηάνθσ) 
 υγχϊνευςθ (2) Σμθμάτων (Διαφάνειασ και Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν υςτθμάτων) ςε (1) 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Καμία μεταβολι αρικμθτικά 

Δ/νςθ Διοίκθςθσ Δ/νςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν ζδρασ & ΠΕ  Κοηάνθσ 

1. Σμιμα Προςωπικοφ 1. Σμιμα Προςωπικοφ 

2. Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων 2. Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων 

3. Σμιμα Γραμματείασ 3. Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 4. Αυτοτελζσ Γραφείο Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων 

 Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ  
 Δθμιουργία (1) Αυτοτελοφσ  Γραφείου (Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων)  
 Μετονομαςία του Σμιματοσ Γραμματείασ ςε Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςθ Οικονομικοφ  Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  

1. Σμιμα Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν 
Αναφορϊν 

1. Σμιμα Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν 
Αναφορϊν  

2. Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ 2. Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ 

3. Σμιμα Προςόδων & Περιουςίασ 3. Σμιμα Προςόδων & Περιουςίασ  

4. Σμιμα Προμθκειϊν 4. Σμιμα Προμθκειϊν 

5. Σμιμα Μιςκοδοςίασ 5. Σμιμα Μιςκοδοςίασ 

6. Σμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ 
(Ζδρασ & ΠΕ Κοηάνθσ) 

6. Σμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ (Ζδρασ 
& ΠΕ Κοηάνθσ) 

7. Σμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΠΕ 
Γρεβενϊν 

 

8. Σμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΠΕ 
Καςτοριάσ 

 

9. Σμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΠΕ 
Φλϊρινασ 
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Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

 7. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

 Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ 
  Μεταφορά των (3) Σμθμάτων Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ από τθν ζδρα ςτισ ΠΕ 
 Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

 Εξοικονόμθςθ (3) Σμθμάτων και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Δ/νςεισ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ΠΕ Γρεβενϊν, 
Καςτοριάσ, Φλϊρινασ 

Δ/νςεισ Διοικθτικϊν & Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ΠΕ 
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ 

1. Σμιμα Προςωπικοφ, Μιςκοδοςίασ & 
Γραμματείασ 

1. Σμιμα Προςωπικοφ & Μιςκοδοςίασ  

2. Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

2. Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ 3. Σμιμα Σαμειακισ Τπθρεςίασ 

3. Σμιμα Προμθκειϊν 4. Σμιμα Προμθκειϊν 

 5. Σμιμα Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ 

 6. Αυτοτελζσ Γραφείο Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων 

 Μετονομαςία των Δ/νςεων  
 Διαχωριςμόσ του Σμιματοσ Προςωπικοφ, Μιςκοδοςίασ & Γραμματείασ ςε Σμιμα Προςωπικοφ & 

Μιςκοδοςίασ και Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 
 Μεταφορά του Σμιματοσ Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ από τθν ζδρα ςτθν ΠΕ 
 Δθμιουργία (1) Αυτοτελοφσ  Γραφείου (Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων)  

 Προςκικθ (2) Σμθμάτων και (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x3) 

Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ 

1. Σμιμα υντονιςμοφ Προτείνεται να μετεξελιχκεί ςε αυτοτελζσ Σμιμα 
Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ποιότθτασ & Αποδοτικότθτασ 
(βλ. Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ) 

2. Σμιμα χεδιαςμοφ 

 Κατάργθςθ τθσ Δ/νςθσ και μεταφορά των αρμοδιοτιτων τθσ ςτο προτεινόμενο αυτοτελζσ Σμιμα 
Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ποιότθτασ & Αποδοτικότθτασ 

 Εξοικονόμθςθ (1) Δ/νςθσ και (2) Σμθμάτων  

Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ & Κοινωνικισ 
Μζριμνασ 

 

Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ  Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ  

1. Σμιμα Πρόλθψθσ & Προαγωγισ τθσ Τγείασ  1. Σμιμα Πρόλθψθσ & Προαγωγισ τθσ Τγείασ 

2. Σμιμα Δθμόςιασ Τγιεινισ 2. Σμιμα Δθμόςιασ Τγιεινισ 

3. Σμιμα Τπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Τγείασ  

 Κατάργθςθ του Σμιματοσ Τπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Τγείασ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του 
ςτα Σμιματα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Τγείασ των ΠΕ 

 Εξοικονόμθςθ (1) Σμιματοσ  

Δ/νςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ Δ/νςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ 

1. Σμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ 1. Σμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ 

2. Σμιμα Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 2. Σμιμα Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 

3. Σμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ   

4. Σμιμα Ακλθτιςμοφ & Πολιτιςμοφ  
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Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

5. Σμιμα Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ υνοχισ17 

3. Σμιμα Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ υνοχισ 

 Κατάργθςθ του Σμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του ςτο Σμιμα 
Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν  

 Κατάργθςθ του Σμιματοσ Ακλθτιςμοφ & Πολιτιςμοφ και μεταφορά των αρμοδιοτιτων του ςτα 
Σμιματα Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ τθσ ζδρασ και Σουριςμοφ, Απαςχόλθςθσ & 
Παιδείασ των ΠΕ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ 

 Εξοικονόμθςθ (2) Σμθμάτων  

Δ/νςεισ Δθμόςιασ Τγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ 
ΠΕ  

Δ/νςεισ Δθμόςιασ Τγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ ΠΕ  

1. Σμιμα Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ & 
Τγειονομικοφ Ελζγχου 

1. Σμιμα Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ & Τγειονομικοφ 
Ελζγχου 

2. Σμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 2. Σμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

3. Σμιμα Φαρμάκων & Φαρμακείων 3. Σμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων 
Τγείασ 

 Μετονομαςία του Σμιματοσ Φαρμάκων & Φαρμακείων, ςφμφωνα με τισ νζεσ αρμοδιότθτζσ του 

 Καμία μεταβολι αρικμθτικά 

 

  

                                                           
17

 Βλ. ςχετ. αριθμ. 107/15-05-2017 απϐφαςη Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ) περύ 
τροποπούηςησ του Οργανιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ, η οπούα δημοςιεϑτηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ 
(ΥΕΚ Β΄ 2198/28-6-2017) 
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Αυτοτελείσ Τπηρεςίεσ 

Υθιζηάμενη δομή Προηεινόμενη δομή 

Νομικι Τπθρεςία  Νομικι Τπθρεςία  

1. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Γρεβενϊν 1. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Κοηάνθσ 

2. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ  ΠΕ Καςτοριάσ  2. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Γρεβενϊν  

3. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ  ΠΕ Φλϊρινασ 3. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Καςτοριάσ  

 4. Γραφείο Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Φλϊρινασ  

 Δθμιουργία Γραφείου Νομικισ Τπθρεςίασ ΠΕ Κοηάνθσ 

 Προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Αυτοτελισ Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ  Αυτοτελισ Δ/νςθ Πολιτικισ Προςταςίασ  

1. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Κοηάνθσ 1. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Κοηάνθσ 

2. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Γρεβενϊν 2. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Γρεβενϊν 

4. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Καςτοριάσ  3. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Καςτοριάσ  

5. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Φλϊρινασ 4. Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ ΠΕ Φλϊρινασ 

 
 Παραμζνει ωσ ζχει  

Αυτοτελζσ Σμιμα Παλλαϊκισ Άμυνασ & Πολιτικισ 
χεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Π.ΑΜ.Π..Ε.Α.)   

Αυτοτελζσ Σμιμα Παλλαϊκισ Άμυνασ & Πολιτικισ 
χεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Π.ΑΜ.Π..Ε.Α.)   

1. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Γρεβενϊν 1. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Γρεβενϊν 

2. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Καςτοριάσ  2. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Καςτοριάσ  

3. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Φλϊρινασ 3. Γραφείο (Π.ΑΜ. Π..Ε.Α.) ΠΕ Φλϊρινασ 

 
 Παραμζνει ωσ ζχει  

Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου & Δθμοςίων χζςεων  Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου & Δθμοςίων χζςεων  

 
 Παραμζνει ωσ ζχει  

Αυτοτελζσ Σμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου  Αυτοτελζσ Σμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ποιότθτασ & 
Αποδοτικότθτασ 

 υγχϊνευςθ των αρμοδιοτιτων του Σμιματοσ με αυτζσ τθσ Δ/νςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ και 
δθμιουργία νζου αυτοτελοφσ Σμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ποιότθτασ & Αποδοτικότθτασ 

 Καμία μεταβολι αρικμθτικά 

Γραφεία Περιφερειάρχθ και Αντιπεριφερειαρχϊν 
 

Γραφεία Περιφερειάρχθ και Αντιπεριφερειαρχϊν 

 
 Παραμζνουν ωσ ζχουν 

 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ – 
Περιβάλλοντοσ & Μεταφορϊν (με ζδρα τθν 
Πτολεμαΐδα)  

 Σο Γραφείο κα ςτεγάηεται ςτο νζο διοικθτιριο τθσ Πτολεμαΐδασ και κα υποςτθρίηει το ζργο του 
Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ – Περιβάλλοντοσ & Μεταφορϊν.  

 Καμία μεταβολι αρικμθτικά 

 Γραφείο Περιφερειακοφ υμβουλίου 

 Σο Γραφείο κα είναι αρμόδιο για τθν πάςθσ φφςεωσ υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου. 

 Προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV : Πίνακεσ ποςοτικήσ αποτγπωςησ μεταβολών 

 

 

υνοπτικβσ Πίνακασ μεταβολών ςε ςγγκριςη με τον υφιςτάμενο ΟΕΤ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ 

ΟΕΤ  
ΠΡΟΣΑΗ ΝΕΟΤ 

ΟΕΤ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

Αριθμϐσ Γεν. Δ/νςεων 6 3 -3 

Αριθμϐσ Δ/νςεων 38 36 -2 

Αριθμϐσ Σμημϊτων 157 146 -11 

Αριθμϐσ Γραφεύων 12  60 +48 
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Αναλυτικβσ Πίνακασ μεταβολών ςε ςγγκριςη με τον υφιςτάμενο ΟΕΤ 

Τφιςτάμενεσ Γεν. 
Δ/νςεισ 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΟΕΤ18 
Σίτλοσ νζασ Γεν. 

Δ/νςθσ 
ΠΡΟΣΑΘ ΝΕΟΤ ΟΕΤ με 3 ΓΔ ΜΕΣΑΒΟΛΘ 

  Δ/νςεισ Σμιματα Γραφεία 
Απαςχολοφμενο 

Προςωπικό   Δ/νςεισ Σμιματα Γραφεία 
Απαςχολοφμενο 

Προςωπικό 
Γεν. 

Δ/νςεισ Δ/νςεισ Σμιματα Γραφεία 

Γεν. Δ/νςθ 
Αναπτυξιακοφ 
Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ & 
Τποδομϊν 7 26 0 175 

Γεν. Δ/νςθ 
Αναπτυξιακοφ 
Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ, 
Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν & 
Επικοινωνιϊν 

11 45 12 246 -1 0 -1 12 

Γεν. Δ/νςθ Μεταφορϊν 
& Επικοινωνιϊν 4 20 0 71 
Γεν. Δ/νςθ Εςωτερικισ 
Λειτουργίασ 7 30 0 104 

Γεν. Δ/νςθ Εςωτερικισ 
Λειτουργίασ, 
Οικονομικϊν & 
Κοινωνικϊν 
Τπθρεςιϊν 

12 48 5 137 -1 -1 -2 5 Γεν. Δ/νςθ Δθμόςιασ 
Τγείασ & Κοινωνικισ 
Μζριμνασ 6 2019 0 33 
Γεν. Δ/νςθ Αγροτικισ 
Οικονομίασ & 
Κτθνιατρικισ 7 27 0 156 

Γεν. Δ/νςθ 
Παραγωγικισ 
Αναςυγκρότθςθσ 

12 46 30 206 -1 -1 -8 30 

Γεν. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ 6 27 0 50 
Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ 1 720 1221 14  Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ  1 7 13 14 

 
0 0 1 

φνολα 38 157 12 603   φνολα 36 146 6022 603 -3 -2 -11 48 

                                                           
18

 την υφιςτάμενη δομή δεν υπολογίζονται οι λειτουργογςεσ αλλά μη αποτυπωμένεσ ςτον ΟΕΤ δομέσ [περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ Γενικόσ Διεϑθυνςησ 
Μεταφορών & Επικοινωνιών (2 Σμήματα), περιφερειακϊ Γραφεύα Γενικόσ Διεϑθυνςησ Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ (13 Κτηνιατρικά Γραφεία και 2 
Γραφεία Αγροτικήσ Οικονομίασ), Γραφεύο Εξυπηρϋτηςησ Επενδυτών τησ ΔΙΑΠ] 
19

 υνυπολογίηεται το Σμιμα Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ υνοχισ (ΥΕΚ Β΄ 2198/28-6-2017) 
20

 Η Νομικό Τπηρεςύα θεωρεύται δομό επιπϋδου Σμόματοσ 
21 υνυπολογύζονται τα Γραφεύα Περιφερειϊρχη, Φωρικών Αντιπεριφερειαρχών   
22

 Απϐ τα 60 Γραφεύα, τα 12 εύναι υφιςτϊμενα Γραφεύα αποτυπωμϋνα ςτον ΟΕΤ, τα 16 εύναι υφιςτϊμενα Γραφεύα μη αποτυπωμϋνα ςτον ΟΕΤ (βλ. υπος. 19) και τα 
19 εύναι Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ που λειτουργοϑν ςτισ Δ/νςεισ. Ϊτςι, δημιουργογνται ςτην πραγματικβτητα 13 νέα Γραφεία (4 ςτη ΔΙΑΠ, 4 ςτισ 
Δ/νςεισ Διοικητικών Τπηρεςιών, 3 ςτισ ΔΑΟΚ, 1 ςτη Δ/νςη Κτηνιατρικόσ, 1 ςτη Νομικό Τπηρεςύα). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : Ειςήγηςη για  προςθήκη άρθρων ςτον ΟΕΤ 

 

ΦΕΔΙΟ  

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΘΕΕΩΝ 

ΕΤΘΤΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΤΣΟΣΕΛΗ 

ΓΡΑΥΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη το θεςμικϐ πλαύςιο αναδιοργϊνωςησ των υπηρεςιών και ειδικϐτερα τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΥΕΚ Α΄ 174), ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ, 

ςυμπληρωθεύ και ιςχϑουν, και εφαρμϐζοντασ ολιςτικό προςϋγγιςη ςε οργανωςιακϐ και 

λειτουργικϐ επύπεδο23: 

Α. Ϊγινε καταγραφό των κοινών (οριζϐντιων) αρμοδιοτότων των μονϊδων, προκειμϋνου να 

διαςφαλιςτεύ η ςυντονιςμϋνη και ςυμμετοχικό δρϊςη τουσ κυρύωσ ςτισ παρακϊτω λειτουργύεσ: 

o Μϐνιμοσ μηχανιςμϐσ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών για τη βϋλτιςτη 

εξυπηρϋτηςη του πολύτη 

o τρατηγικϐσ και επιχειρηςιακϐσ προγραμματιςμϐσ 

o τοχοθεςύα  

o Τιοθϋτηςη και εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ 

o Διαχεύριςη και διϊθεςη των ανοικτών δεδομϋνων 

o Λογοδοςύα, Διαφϊνεια και Διαβοϑλευςη  

o Πολιτικό Προςταςύα/ΠΑΜ-ΠΕΑ 

Β. Ϊγινε μια γενικό περιγραφό των καθηκϐντων θϋςεων ευθϑνησ, προκειμϋνου να 

αποςαφηνιςτεύ και να αξιοποιηθεύ ο επιτελικϐσ και ςυντονιςτικϐσ ρϐλοσ των προώςταμϋνων και 

να διευκολυνθεύ η ορθολογικό τουσ επιλογό. 

Γ. Προβλϋφθηκε η ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργύασ των οργανωτικών μονϊδων, 

προκειμϋνου να εξειδικευτεύ το πλαύςιο οργϊνωςησ, λειτουργύασ και εφαρμογόσ των 

αρμοδιοτότων τουσ. 

 

 

Άρθρο … 

Οριζβντιεσ αρμοδιβτητεσ οργανικών μονάδων 

 

Όλεσ οι οργανωτικϋσ μονϊδεσ ςε επύπεδο Δ/νςησ, Σμόματοσ, Αυτοτελοϑσ Γραφεύου ϋχουν τισ 

παρακϊτω οριζόντιεσ αρμοδιότητεσ: 

 

1. Παρακολοϑθηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου (νϐμοι, διατϊγματα, κανονιςμού, οδηγύεσ, 

αποφϊςεισ, κ.α.) και ενημϋρωςη του ηλεκτρονικοϑ καταλϐγου Διαδικαςιών (wiki) για 

θϋματα ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ, ςε ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη 

Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ 

και Αποδοτικϐτητασ. 

2. Παρακολοϑθηςη των εξελύξεων τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ ςε τοπικϐ, εθνικϐ και 

διεθνϋσ επύπεδο για θϋματα ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

                                                           
23

 Θ ςυνεργαςία με τα Σμιματα που αναφζρονται κα οριςτικοποιθκεί μετά τθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ δομισ. 
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3. υνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ -και ιδιαύτερα με τα αρμϐδια Σμόματα τησ Δ/νςησ 

Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ-, τα νομικϊ πρϐςωπα τησ Περιφϋρειασ και τουσ ϊλλουσ 

φορεύσ του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα για το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό 

αναπτυξιακών προγραμμϊτων και δρϊςεων. 

4. υνεχόσ καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του οικεύου τομϋα ανϊπτυξησ και 

παροχό ςτοιχεύων ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ. 

5. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη του ςτρατηγικού ςχεδιαςμού τησ Περιφϋρειασ με παροχό 

ςτοιχεύων και επιςόμανςη κρύςιμων ζητημϊτων του οικεύου τομϋα ανϊπτυξησ ςτο Σμόμα 

χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ τησ Δ/νςησ Αναπτυξιακοϑ 

Προγραμματιςμοϑ. 

6. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού τησ Περιφϋρειασ με υποβολό 

προτϊςεων αναπτυξιακών δρϊςεων, ςε ςυνεργαςύα με τουσ οικεύουσ Γενικοϑσ Διευθυντϋσ 

και τουσ αρμϐδιουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ.  

7. Τλοπούηςη αναπτυξιακών δρϊςεων που εύναι ενταγμϋνα ςτον Επιχειρηςιακϐ χεδιαςμϐ τησ 

Περιφϋρειασ και καταχώριςη δεδομϋνων - ενημϋρωςη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

υςτήματοσ Παρακολούθηςησ και Διαχείριςησ Προτάςεων και Έργων (ΟΠ) τησ Περιφϋρειασ. 

8. υμμετοχό ςτελεχών ςε επιτροπϋσ, ςυμβοϑλια και ομϊδεσ εργαςύασ. 

9. υνδιοργϊνωςη – ςυμμετοχό ςε ημερύδεσ, ςυνϋδρια, προγρϊμματα κατϊρτιςησ και 

ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ και ενημϋρωςη, 

κατϊ περύπτωςη, του Σμόματοσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ ό/και 

του Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Σϑπου και Δημοςύων χϋςεων. 

10. Προετοιμαςύα θεμϊτων ενημϋρωςησ αρμϐδιων Τπουργεύων για θϋματα ςχετικϊ με τισ 

δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

11. Προετοιμαςύα ειςηγόςεων προσ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο και τα υπϐλοιπα υλλογικϊ 

ϐργανα για θϋματα των δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

12. υνεργαςύα με τισ ϊλλεσ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Περιφϋρειασ και ϊλλουσ φορεύσ (Τπουργεύα, 

Περιφϋρειεσ, Δόμουσ, κ.α.), προσ κοινό αντιμετώπιςη ζητημϊτων τησ οργανικόσ μονϊδασ και 

τησ Περιφϋρειασ.  

13. ϑνταξη περιοδικών και ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων 

Πεπραγμϋνων- τησ οργανικόσ μονϊδασ και ςυνολικό ενημϋρωςη του Σμόματοσ Εςωτερικοϑ 

Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.  

14. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη και υλοπούηςη τησ ςτοχοθεςύασ τησ οργανικόσ μονϊδασ, ςε 

ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

15. τατιςτικό επεξεργαςύα ςτοιχεύων των δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

16. Ενημϋρωςη των Αποθετηρύων δεδομϋνων και ιςτοχώρων με ανοιχτϊ δεδομϋνα και ϊλλο 

πληροφοριακϐ υλικϐ, ςε ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ. 

17. υμμετοχό ςτην παροχό ςτοιχεύων πληροφϐρηςησ και δημοςιοπούηςησ ςτο Αυτοτελϋσ 

Γραφεύο Σϑπου και Δημοςύων χϋςεων για τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

18. Παροχό πληροφοριών ςτουσ πολύτεσ και τουσ φορεύσ για τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ 

μονϊδασ. 

19. Διενϋργεια διαβουλεϑςεων, με ό χωρύσ τη χρόςη τησ πλατφϐρμασ ηλεκτρονικόσ 

διαβοϑλευςησ, ςε ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, το 

Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ και το Γραφεύο Σϑπου & 

Δημοςύων χϋςεων. 

20. Σόρηςη αρχεύου δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ. 
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21. υμμετοχό ςτην εφαρμογό τησ πολιτικόσ ςχεδύαςησ ϋκτακτων αναγκών (ΠΕΑ) και μϋριμνα 

προετοιμαςύασ για την απϐκτηςη ετοιμϐτητασ − αντιμετώπιςη καταςτϊςεων ϋκτακτων 

αναγκών, υπϐ το ςυντονιςμϐ του Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ ΠΑΜ-ΠΕΑ. 

22. Εφαρμογό του εθνικοϑ ςχεδιαςμοϑ Πολιτικόσ Προςταςύασ, ςτο βαθμϐ που τα οικεύα 

προγρϊμματα, μϋτρα και δρϊςεισ απαιτοϑν τη ςυμμετοχό τησ οργανικόσ μονϊδασ και 

μϋριμνα προετοιμαςύασ για την απϐκτηςη ετοιμϐτητασ – αντιμετώπιςη των καταςτροφών 

και αποκατϊςταςη των ζημιών, υπϐ το ςυντονιςμϐ τησ Αυτοτελοϑσ Δ/νςησ Πολιτικόσ 

Προςταςύασ. 

 

Άρθρο … 

Αρμοδιβτητεσ Προΰςταμένων Γενικήσ Διεγθυνςησ 

 

Οι προώςτϊμενοι Γενικόσ Διεϑθυνςησ ϋχουν την ευθϑνη για το ςυντονιςμϐ ϐλων των επιμϋρουσ 

οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό Διεϑθυνςη και μεριμνοϑν για τη διαρκό τόρηςη 

τησ αρχόσ τησ εφαρμογόσ ενιαύασ πολιτικόσ για τα θϋματα του τομϋα τουσ ςε ϐλη την ϋκταςη 

τησ Περιφϋρειασ. Εύναι υπεϑθυνοι για την επύτευξη των ςτρατηγικών ςτϐχων τησ Γενικόσ 

Διεϑθυνςησ, την παρακολοϑθηςη και εξαςφϊλιςη τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ ϐλων των 

υπηρεςιών που υπϊγονται ςε αυτό και την κοινό αντιμετώπιςη των προβλημϊτων και των 

υποθϋςεων αρμοδιϐτητϊσ τουσ.  

 

Αρμοδιϐτητεσ 

1. Ευθυγρϊμμιςη των ςτρατηγικών ςτόχων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ με την αποςτολό τησ 

Περιφϋρειασ και επιμεριςμϐσ τουσ ςτισ υποκεύμενεσ  οργανικϋσ μονϊδεσ. 

2. υντονιςμϐσ των Προώςταμϋνων των οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό 

Διεϑθυνςη για την επύτευξη των επιχειρηςιακών τουσ ςτϐχων. 

3. υνεργαςύα με εθνικοϑσ, περιφερειακοϑσ και τοπικοϑσ θεςμοϑσ και φορεύσ (καθ’ ϑλην 

αρμϐδια Τπουργεύα, Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, Νομικοϑσ υμβοϑλουσ/Νομικό Τπηρεςύα, 

Δικαςτικϋσ και Ελεγκτικϋσ Αρχϋσ, κ.ϊ.) για την καλϑτερη και ενιαύα αντιμετώπιςη των 

προβλημϊτων και των υποθϋςεων αρμοδιϐτητασ των υπηρεςιών τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ.  

4. Διαςφϊλιςη οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των Διευθϑνςεων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ και 

λοιπών φορϋων τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ. 

5. Ανϊληψη πρωτοβουλιών για τη διαχεύριςη κρύςεων και προβλημϊτων που προκϑπτουν. 

6. Ενημϋρωςη του Περιφερειϊρχη για τα μεύζονα ζητόματα που προκϑπτουν και 

εμπεριςτατωμϋνη ειςόγηςη για θϋματα αναπτυξιακών δρϊςεων του τομϋα τησ Γενικόσ 

Διεϑθυνςησ. 

7. υνεργαςύα με τουσ αρμϐδιουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ ςτο ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη τησ 

πολιτικόσ που θα ακολουθηθεύ – υμμετοχό ςτη διαδικαςύα πρϐκριςησ προτϊςεων ϋργων-

μελετών-επενδϑςεων που διαςφαλύζουν προςτιθϋμενη αξύα για την περιοχό και 

ευθυγραμμύζονται με τισ ςτρατηγικϋσ και επιχειρηςιακϋσ προτεραιϐτητεσ τησ Περιφϋρειασ. 

8. υντονιςμϐσ των υπηρεςιών του τομϋα τουσ, ωσ φορϋων προτϊςεων, για τον εντοπιςμϐ, 

την καταγραφό και την προώθηςη προτεινϐμενων δρϊςεων, ςε ςυνεργαςύα με την Δ/νςη 

Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ. 

9. Παρακολοϑθηςη των εξελύξεων τησ δημϐςιασ διούκηςησ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. 

10. Μϋριμνα για τη ςυνεχό βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ δρϊςησ των οργανικών 

μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό Διεϑθυνςη και την καλϑτερη εξυπηρϋτηςη των πολιτών 
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και των φορϋων, με την υποβολό προτϊςεων οργανωτικοϑ και επιχειρηςιακοϑ 

αναςχεδιαςμοϑ ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

11. Ειςόγηςη τησ ετόςιασ ςτοχοθεςύασ και παρακολοϑθηςό τησ βϊςει των θεςπιςμϋνων 

δεικτών απϐδοςησ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και 

Αποδοτικϐτητασ. 

12. Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο. 

13. υγκϋντρωςη των ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων Πεπραγμϋνων- των 

Δ/νςεων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ και αποςτολό τουσ ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, 

Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

14. Εκπροςώπηςη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ, ϐπου απαιτεύται. 

 

Επιπρϐςθετεσ αρμοδιϐτητεσ μπορεύ να προκϑπτουν απϐ την κεύμενη νομοθεςύα ό απϐ ςχετικϋσ 

κανονιςτικϋσ διατϊξεισ. 

 

Άρθρο … 

Αρμοδιβτητεσ Προΰςταμένων Διεγθυνςησ 

 

Οι προώςτϊμενοι Διεϑθυνςησ ϋχουν την ευθϑνη για την εϑρυθμη και αποτελεςματικό λειτουργύα 

τησ Διεϑθυνςησ, για το ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα των εργαςιών ϐλων των επιμϋρουσ 

οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςε αυτό (Σμημϊτων/Αυτοτελών Γραφεύων). Εύναι 

υπεϑθυνοι για την επύτευξη των επιχειρηςιακών ςτϐχων τησ Διεϑθυνςησ. 

 

Αρμοδιϐτητεσ 

1. Ευθυγρϊμμιςη των επιχειρηςιακών ςτόχων τησ Διεϑθυνςησ με τουσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ 

τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ ςτην οπούα υπϊγεται και επιμεριςμϐσ τουσ ςτισ υποκεύμενεσ  

οργανικϋσ μονϊδεσ. 

2. Παροχό οδηγιών και κατευθϑνςεων ςτουσ Προώςταμϋνουσ των υποκεύμενων οργανικών 

μονϊδων, βϊςει των επιχειρηςιακών ςτϐχων. 

3. Παρϐτρυνςη του προςωπικοϑ για την επύτευξη των επιχειρηςιακών ςτϐχων τησ 

Διεϑθυνςησ. 

4. Κατανομό τησ εργαςύασ ςτισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Διεϑθυνςησ. 

5. Διαςφϊλιςη οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των οργανικών μονϊδων τησ Διεϑθυνςησ και 

λοιπών φορϋων τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ. 

6. υνεργαςύα με αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. 

7. Εντοπιςμϐσ, καταγραφό και προώθηςη προτεινϐμενων δρϊςεων τησ Διεϑθυνςησ, ςε 

ςυνεργαςύα με τον οικεύο Γενικϐ Διευθυντό και τη Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ 

Προγραμματιςμοϑ. 

8. Καθοριςμϐσ των ετόςιων προγραμμϊτων δρϊςησ και επανεξϋταςό τουσ, ςε ςυνεργαςύα με 

τουσ προώςταμϋνουσ των Σμημϊτων. 

9. Προγραμματιςμϐσ και παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ εφαρμογόσ των δρϊςεων. 

10. Οργϊνωςη τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ, ςυντονιςμϐσ και εποπτεύα των δρϊςεων. 

11. Διαχεύριςη, ανϊπτυξη και αξιοπούηςη του προςωπικοϑ τησ Διεϑθυνςησ, ώςτε να 

επιτυγχϊνονται οι προγραμματιςμϋνοι ςτϐχοι, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ 

Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

12. Παρακολοϑθηςη βϋλτιςτων πρακτικών και ειςόγηςη προτϊςεων οργανωτικών, 

λειτουργικών και επιχειρηςιακών βελτιώςεων ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ 

και Αποδοτικϐτητασ. 
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13. υντονιςμϐσ για την αναθεώρηςη των διαδικαςιών, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα 

Εςωτερικοϑ Ελϋγχου,  Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

14. Διαμϐρφωςη τησ ετόςιασ ςτοχοθεςύασ τησ Διεϑθυνςησ, προςδιοριςμϐσ των δεικτών 

μϋτρηςησ και παρακολοϑθηςό τησ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, 

Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

15. Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο. 

16. ϑνταξη περιοδικών και ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων 

Πεπραγμϋνων- τησ Διεϑθυνςησ, ςε ςυνεργαςύα με τισ υποκεύμενεσ οργανικϋσ μονϊδεσ. 

17. Προςδιοριςμϐσ και αξιολϐγηςη των απαιτοϑμενων ςτατιςτικών αναφορών για τη 

διοικητικό πληροφϐρηςη εςωτερικϊ και παρουςύαςη του ϋργου τησ Διεϑθυνςησ. 

18. υντονιςμϐσ διατμηματικών ομϊδων εργαςύασ τησ Διεϑθυνςησ. 

19. Προγραμματιςμϐσ τησ ςυμμετοχόσ τησ Διεϑθυνςησ ςε ϐργανα, ςυνϋδρια ό ςεμινϊρια που 

αφοροϑν το αντικεύμενϐ τησ.  

20. Εκπροςώπηςη τησ Διεϑθυνςησ, ϐπου απαιτεύται.   

 

 

Άρθρο … 

Αρμοδιβτητεσ Προΰςταμένων Σμημάτων 

 

Οι προώςτϊμενοι Σμημϊτων ϋχουν την ευθϑνη για την εϑρυθμη και αποδοτικό λειτουργύα τησ 

μονϊδασ τουσ, τον προγραμματιςμϐ, ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα των εργαςιών τησ, για την 

ϋγκαιρη και ϋγκυρη διεκπεραύωςό τουσ.  

 

Αρμοδιϐτητεσ 

1. Λειτουργική διαςύνδεςη των αςκοϑμενων αρμοδιοτότων με τουσ επιχειρηςιακοϑσ ςτϐχουσ 

τησ υπερκεύμενησ Διεϑθυνςησ. 

2. υγκϋντρωςη, επεξεργαςύα, ςϑνθεςη και παρουςύαςη των απαραύτητων δεδομϋνων για την 

υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων. 

3. Παρϐτρυνςη του προςωπικοϑ για την υλοπούηςη των δρϊςεων και την επύτευξη των 

ςτϐχων τησ οργανικόσ μονϊδασ. 

4. Ορθολογικό κατανομό του αντικειμϋνου και των ειςερχομϋνων ςτο προςωπικϐ.  

5. Ενημϋρωςη του προςωπικοϑ και μϋριμνα για την τόρηςη του ςχετικοϑ νομοθετικοϑ 

πλαιςύου. 

6. Διαςφϊλιςη ςυνεργαςύασ με τισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Περιφϋρειασ και λοιπών φορϋων τησ 

Δημϐςιασ Διούκηςησ. 

7. Εντοπιςμϐσ οργανωτικών και λειτουργικών ζητημϊτων που απαιτοϑν βελτύωςη και 

ανύχνευςη επιμορφωτικών αναγκών του προςωπικοϑ και ςχετικό ειςόγηςη ςτον 

Προώςτϊμενο τησ υπερκεύμενησ Διεϑθυνςησ. 

8. Προςδιοριςμϐσ των ετόςιων ςτϐχων τησ οργανικόσ μονϊδασ και προςδιοριςμϐσ των 

αντύςτοιχων δεικτών μϋτρηςησ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ υπαλλόλουσ τησ μονϊδασ και με το 

Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

9. Εφαρμογό και παρακολοϑθηςη τησ θεςπιςμϋνησ ςτοχοθεςύασ ςε ατομικϐ επύπεδο και 

ειςόγηςη μϋτρων για τη βελτύωςη τησ αποδοτικϐτητασ των υπαλλόλων, ςε ςυνεργαςύα με 

το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ. 

10. Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο. 
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Με απϐφαςη Περιφερειϊρχη μπορεύ να παρϋχεται εξουςιοδϐτηςη υπογραφόσ πρϊξεων και 

εγγρϊφων με εντολό του ςε προώςταμϋνουσ υπηρεςιών τησ περιφϋρειασ, ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμένησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΥΕΚ 87 Α'/7-6-10), ϐπωσ 

τροποποιόθηκε, ςυμπληρώθηκε και ιςχϑει και των ϊρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999 

«Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΥΕΚ 45 Α'/9-3-99), ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει.  

Άρθρο … 

Κανονιςμοί Λειτουργίασ των οργανικών μονάδων  

 

Οι αρμοδιϐτητεσ των επύ μϋρουσ οργανικών μονϊδων και των προώςταμϋνων τουσ που 

περιγρϊφονται ςτον παρϐντα Οργανιςμϐ αποτελοϑν τη γενικό περιγραφό του ρϐλου τουσ και 

ςυνιςτοϑν το βαςικϐ πλαύςιο λειτουργύασ τουσ. Λεπτομερϋςτερεσ περιγραφϋσ αρμοδιοτότων 

μποροϑν να γύνουν με τη ςϑνταξη Κανονιςμών Λειτουργύασ των οργανικών μονϊδων: 

1. Για τισ λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ του παρϐντοσ Οργανιςμοϑ καταρτύζονται οι επιμϋρουσ 

Κανονιςμού Λειτουργύασ ανϊ οργανικό μονϊδα, με τη ςυνεργαςύα των προώςταμϋνων των 

οργανικών μονϊδων με το προςωπικϐ των μονϊδων, τουσ υπεϑθυνουσ ποιϐτητασ και την 

οργανικό μονϊδα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ τησ Περιφϋρειασ. Μετϊ 

απϐ ειςόγηςη τησ τελευταύασ, ςυντϊςςονται οι Κανονιςμού με απϐφαςη του Περιφερειϊρχη. 

2. τουσ Κανονιςμοϑσ Λειτουργύασ ανϊ οργανικό μονϊδα περιγρϊφονται με λεπτομϋρεια οι 

ςτϐχοι, οι αρμοδιϐτητεσ, δραςτηριϐτητεσ και τα επιμϋρουσ βόματα αυτών, η διϊρθρωςη, το 

οργανϐγραμμα λειτουργύασ, το ανθρώπινο δυναμικϐ, οι περιγραφϋσ και προδιαγραφϋσ θϋςεων 

εργαςύασ, οι εγκαταςτϊςεισ και ο εξοπλιςμϐσ, καθώσ επύςησ οι διαδικαςύεσ, τα ϋντυπα, το 

νομοθετικϐ πλαύςιο εφαρμογόσ των αρμοδιοτότων και ϊλλεσ λεπτομϋρειεσ οργϊνωςησ και 

λειτουργύασ ανϊ οργανικό μονϊδα. 

 

Άρθρο … 

Αυτοτελή Γραφεία Διοικητικήσ Τποςτήριξησ Οργανικών Μονάδων 

 

Σα Γραφεύο Διοικητικόσ Τποςτόριξησ που ςυςτόνονται ςε οργανικϋσ μονϊδεσ επιπϋδου 

Διεϑθυνςησ υπϊγονται απευθεύασ ςτην οικεύα Διεϑθυνςη και ϋχουν τισ παρακϊτω 

αρμοδιϐτητεσ: 

1. Διαχεύριςη δεδομϋνων ανθρώπινου δυναμικοϑ (μεταβολϋσ, παρουςύα, ϊδειεσ, κινόςεισ, 

κατϊρτιςη, εκπαύδευςη, κ.α.) και ενημϋρωςη των αντύςτοιχων Σμημϊτων (Προςωπικοϑ, 

Τποςτόριξησ Περιφερειακών υςτημϊτων, Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & 

Αποδοτικϐτητασ). 

2. Διαχεύριςη προμηθειών και υλικών (μϋριμνα για προγραμματιςμϐ, προμόθεια και διακύνηςη), 

ςε ςυνεργαςύα με το αντύςτοιχο Σμόμα Προμηθειών. 

3. Διαχεύριςη των εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμοϑ και μϋριμνα για την αςφϊλεια και υγιεινό 

των εγκαταςτϊςεων. 

4. Διαχεύριςη του εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Τποςτόριξησ υςτημϊτων, 

Εξυπηρετητών και Δικτϑων τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 

5. Παροχό γραμματειακόσ υποςτόριξησ για την εϑρυθμη λειτουργύα τησ Διεϑθυνςησ. 
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6. Διαχεύριςη αλληλογραφύασ (πρωτϐκολλο, ςϑνταξη − επικϑρωςη – αναπαραγωγό – 

ψηφιοπούηςη εγγρϊφων, διεκπεραύωςη αλληλογραφύασ, αρχειοθϋτηςη). 

7. Διαχεύριςη ςυναντόςεων και επικοινωνιών των προώςταμϋνων και του προςωπικοϑ. 

8. Παροχό  ςτατιςτικών ςτοιχεύων για θϋματα που δεν ϊπτονται αρμοδιϐτητασ ϊλλου τμόματοσ 

ό που απαιτοϑν ςϑνοψη ςτοιχεύων. 

9. τόριξη των μηχανογραφικών αναγκών των δρϊςεων και προγραμμϊτων. 

10. Γραμματειακό ςτόριξη των ςχετικών επιτροπών και διαγωνιςμών. 

11. Διαχεύριςη του αρχεύου προμηθειών και προμηθευτών. 

12. Διαχεύριςη του αρχεύου και βιβλιοθόκησ. 

13. Εξυπηρϋτηςη πολιτών (παροχό πληροφοριών, θεώρηςη αντιγρϊφων και του γνόςιου τησ 

υπογραφόσ, διϊθεςη εντϑπων). 

 


