Στο Παράρτημα 8 παρατίθενται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων,
ςύμφωνα με την προτεινόμενη δομή.
Πρέπει να επιςημανθεί ότι:
 Οι υπηρεςίεσ τησ έδρασ τησ Περιφέρειασ έχουν κατ’ αρχήν επιτελικό και
ςυντονιςτικό ρόλο και αςκούν αρμοδιότητεσ υπερτοπικού χαρακτήρα, ενώ
οι υπηρεςίεσ των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν κατ’ αρχήν ρόλο
εκτελεςτικό και εφαρμοςτικό και αςκούν αρμοδιότητεσ τοπικού χαρακτήρα.
Οι υπηρεςίεσ τόςο τησ έδρασ όςο και των Περιφερειακών Ενοτήτων
οφείλουν να ςυνεργάζονται κατά την άςκηςη των καθηκόντων τουσ.
 Η καταγραφή των αρμοδιοτήτων ανά υπηρεςία ςτην παρούςα Μελέτη έχει
ενδεικτικό χαρακτήρα και προςδιορίζει το γενικό πεδίο δράςησ κάθε
υπηρεςίασ, ςύμφωνα με το υλικό που ςυγκεντρώθηκε από την Ομάδα
Εργαςίασ κατά τισ φάςεισ τεκμηρίωςησ. Οι αρμοδιότητεσ που αςκούν οι
υπηρεςίεσ τησ Περιφέρειασ καθορίζονται από την κείμενη νομοθεςία και
ιδίωσ από το άρθρο 186 του N. 3852/2010 (Α΄ 87), όπωσ ιςχύει, και άλλεσ
επιμέρουσ διατάξεισ προγενέςτερων ή μεταγενέςτερων νόμων που
απονέμουν αρμοδιότητεσ ςτην Περιφέρεια. Έχει γίνει μία αρχική
ομογενοποίηςη και κωδικοποίηςη των αρμοδιοτήτων, που θα λάβει την τελική
τησ μορφή μετά την οριςτικοποίηςη τησ δομήσ και το πέρασ των διαδικαςιών
διαβούλευςησ.
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Α.
Γεληθή
Γηεύζπλζε
Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Υπνδνκώλ
θαη Μεηαθνξώλ
Σηξαηεγηθόο
Σηόρνο:
Ο
καθξνρξφληνο
πξνγξακκαηηζκφο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε
ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ηελ
θαηάξηηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ηεο ρεδηαζκνχ θαη ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ ηεο Πξνγξάκκαηνο, ησλ ηνκεαθψλ
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ αλάπηπμεο γηα ηε βειηίσζε
ζηνπο ηνκείο ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο.

Α1.
Γηεύζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνύ

Αλαπηπμηαθνύ

Απνζηνιή: Ο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε
δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, κε
γλψκνλα ηα θξίζηκα δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο θαη
εζσηεξηθήο
αλάπηπμεο
πνπ
πξέπεη
λα
αληηκεησπηζηνχλ, βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο αιιά θαη ησλ εζληθψλ θαη
επξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.
Α1.0.1.
Γξαθεία
Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη
Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Γξάζεσλ ΠΔ
Αξκνδηφηεηεο
Α1.0.1.0-A1 πκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη
Αμηνιφγεζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο
--Α1.0.1.0-Γ1.1 πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηεο Α΄
θάζεο
θαηάξηηζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο - ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο
--Α1.0.1.0-Γ1.2 πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηεο Β΄
θάζεο
θαηάξηηζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο - Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο
--Α1.0.1.0-Γ1.3 πκκεηνρή ζηελ επηθαηξνπνίεζε
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Α1.0.1.0-A2 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Γξάζεσλ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ
Γξάζεσλ
--Α1.0.1.0-Γ2.1 Γηαζθάιηζε πηζηψζεσλ
--Α1.0.1.0-Γ2.2 Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Γξάζεσλ θαη ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ
ζε
επίπεδν
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Α1.0.1.0-A3 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κε
ηερληθψλ έξγσλ, ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο
Αμηνπνίεζεο
Δζληθψλ
θαη
Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ

Ομάδα Εργαςίασ για την επεξεργαςία του νέου ΟΕΤ

--Α1.0.1.0-Γ3.1 Αζθεζε θαζεθφλησλ εθαξκνγήο
σο Γηθαηνχρνπ ζην πιαίζην αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε, ζε
επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
--Α1.0.1.0-Γ3.2 Τινπνίεζε έξγσλ κε ίδηνπο πφξνπο
Α1.0.1.0-A4
Γηαρείξηζε
Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ, ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο
Αμηνπνίεζεο
Δζληθψλ
θαη
Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ
--Α1.0.1.0-Γ4.1 Τπνβνιή πξνηάζεσλ - Τινπνίεζε
θαη Παξαθνινχζεζε Δγθεθξηκέλσλ Δξγσλ
Α1.0.2. Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ
Α1.0.2.0-A1 Πιεξνθφξεζε θαη ππνβνήζεζε ησλ
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ ή
άιιν επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
ηθαλφηεηαο
θαη
αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο
--Α1.0.2.0-Γ1.1 Παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ κε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή ησλ
επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ
ζηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ λφκνπ
--Α1.0.2.0-Γ1.2 Γηελέξγεηα πξνειέγρνπ πιεξφηεηαο
ηνπ θαθέινπ θαη ρνξήγεζε πξνζεζκίαο γηα ηελ
ηπρφλ ζπκπιήξσζε απηνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 33 (ΦΔΚ Α΄
33/14.4.2011)
--Α1.0.2.0-Γ1.3
Υνξήγεζε
απνδεηθηηθψλ
παξαιαβήο κε ην ζρεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ
--Α1.0.2.0-Γ1.4 Δλεκέξσζε ησλ θνξέσλ ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εμέηαζεο ηνπ
θαθέινπ
--Α1.0.2.0-Γ1.5
Παξαιαβή
αηηήζεσλ,
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηα ινηπά ζηάδηα
πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (ειέγρνπ,
νινθιήξσζεο,
εθηακίεπζεο,
ηήξεζεο
ησλ
ππνρξεψζεσλ) πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ λφκνπ [λ. 3908/2011 θαη ησλ λφκσλ
3299/2004 (Α-261), 2601/1998 (Α-81) θαη
1892/1990 (Α-101)]
--Α1.0.2.0-Γ1.6
Παξνρή
πιεξνθνξηψλ
θαη
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ
επελδπηηθνχ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο,
νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ
Α1.1 Σκήκα ρεδηαζκνχ
Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

θαη

Αμηνιφγεζεο

Αξκνδηφηεηεο
Α1.1.0.0-A1
Καηάξηηζε
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο
--Α1.1.0.0-Γ1.1
Δθπφλεζε
Α΄
θάζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο - ηξαηεγηθφο
ρεδηαζκφο
--Α1.1.0.0-Γ1.2 Γηαβνχιεπζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ
--Α1.1.0.0-Γ1.3
Δθπφλεζε
Β΄
θάζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο - Δπηρεηξεζηαθφο
ρεδηαζκφο
Α1.1.0.0-A2
Δμεηδίθεπζε
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Πεξηθέξεηαο
ζε
Δηήζηα
Πξνγξάκκαηα Γξάζεο
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--Α1.1.0.0-Γ2.1
Καηάξηηζε
Δηεζίσλ
Πξνγξακκάησλ Γξάζεο (ΔΠΓ)
Α1.1.0.0-A3 Δπηθαηξνπνίεζε θαη Αλαζεψξεζε
5εηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο
--Α1.1.0.0-Γ3.1 Αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
(κε
ηελ
νινθιήξσζε ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο
πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ)
--Α1.1.0.0-Γ3.2 Δπηθαηξνπνίεζε Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ζε εηήζηα βάζε (Σξνπνπνίεζε
Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο - ΔΠΓ)
Α1.1.0.0-A4 Γηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη
Γηαρείξηζεο Πξνηάζεσλ θαη Δξγσλ (ΟΠ)
--Α1.1.0.0-Γ4.1 Γηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΟΠ
--Α1.1.0.0-Γ4.2 Γηαζθάιηζε ζπζηεκαηηθήο ρξήζεοελεκέξσζεο ηνπ ΟΠ
Α1.1.0.0-A5 Γηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ αλαπηπμηαθέο Γξάζεηο
--Α1.1.0.0-Γ5.1
Γηεμαγσγή
Ζιεθηξνληθψλ
Γηαβνπιεχζεσλ
--Α1.1.0.0-Γ5.2
Γηνξγάλσζε
πλαληήζεσλ
Δξγαζίαο
Α1.1.0.0-A6 πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ
κεζνρξφλησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ
--Α1.1.0.0-Γ6.1 Γηαηχπσζε πξνο ηνπο θεληξηθνχο
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνηάζεσλ γηα έξγα θαη
κέηξα πνιηηηθήο, εζληθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ
ηελ Πεξηθέξεηα
Α1.1.0.0-A7 πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΔΤΓ ΔΠ/ΠΓΜ)
--Α1.1.0.0-Γ7.1 χληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
Α1.1.0.0-A8 Καηάξηηζε ή ζπκκεηνρή ζηε
δηακφξθσζε εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ (απαζρφιεζε,
θαηάξηηζε,
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
θαηλνηνκία,
αγξνηηθή αλάπηπμε, θ.ά.), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο.
Α1.2 Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ θαη
Έξγσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α1.2.0.0-A1 Καηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε
Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ)
πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ
--Α1.2.0.0-Γ1.1
Καηάξηηζε
πιινγηθψλ
Απνθάζεσλ
Δξγσλ
θαη
Μειεηψλ
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
(ΑΔΠ/ΑΜΠ)
--Α1.2.0.0-Γ1.2
Σξνπνπνηήζεηο
πιινγηθψλ
Απνθάζεσλ
Δξγσλ
θαη
Μειεηψλ
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
(ΑΔΠ/ΑΜΠ)
--Α1.2.0.0-Γ1.3
Αλαθαηαλνκή
Πηζηψζεσλ
πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Δξγσλ θαη Μειεηψλ ηνπ
ΠΓΔ (ΑΔΠ/ΑΜΠ)

Α1.2.0.0-A2 Καηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε
Πξνγξακκάησλ πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΠΓΔ
--Α1.2.0.0-Γ2.1 Καηάξηηζε εηήζησλ πξνγξακκάησλ
έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην ΠΓΔ
Α1.2.0.0-A3 Παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ
--Α1.2.0.0-Γ3.1 Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ έξγσλ
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ελάξηζκα έξγα ησλ
ΑΔΠ/ΑΜΠ ηνπ εζληθνχ ΠΓΔ
--Α1.2.0.0-Γ3.2 Παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ
ησλ
έξγσλ
ησλ
εγθεθξηκέλσλ
πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Δξγσλ θαη Μειεηψλ ηνπ
ΠΓΔ (ΑΔΠ/ΑΜΠ)
--Α1.2.0.0-Γ3.3 Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ζηα
πιαίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ πιινγηθψλ Απνθάζεσλ
Δξγσλ θαη Μειεηψλ ηνπ ΠΓΔ (ΑΔΠ/ΑΜΠ)
Α1.2.0.0-A4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ
πηζηψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην ΠΓΔ
--Α1.2.0.0-Γ4.1 Οξηζκφο ππνιφγνπ δηαρείξηζεο
πηζηψζεσλ πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Δξγσλ θαη
Μειεηψλ ηνπ ΠΓΔ (ΑΔΠ/ΑΜΠ)
Α1.2.0.0-A5 Καηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ)
--Α1.2.0.0-Γ5.1 Γηάζεζε πίζησζεο ζηα πιαίζηα ησλ
εγθεθξηκέλσλ πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Δξγσλ θαη
Μειεηψλ ηνπ ΠΓΔ (ΑΔΠ/ΑΜΠ)
--Α1.2.0.0-Γ5.2 Καηαλνκή πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο
ζηα πιαίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ πιινγηθψλ
Απνθάζεσλ Δξγσλ θαη Μειεηψλ ηνπ ΠΓΔ
(ΑΔΠ/ΑΜΠ)
Α1.2.0.0-A6 Γηαζθάιηζε ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πξνηάζεσλ θαη
Δξγσλ (ΟΠ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πεξηθεξεηαθήο
Πνιηηηθήο
--Α1.2.0.0-Γ6.1 Γηαζθάιηζε ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο
- ελεκέξσζεο ηνπ ΟΠ
Α1.3 Σκήκα Δζληθψλ
Πξνγξακκάησλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

θαη

Δπξσπατθψλ

Αξκνδηφηεηεο
Α1.3.0.0-A1 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κε
ηερληθψλ έξγσλ
--Α1.3.0.0-Γ1.1 Αζθεζε θαζεθφλησλ εθαξκνγήο
σο Γηθαηνχρνπ ζην πιαίζην αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε
--Α1.3.0.0-Γ1.2 Τινπνίεζε έξγσλ κε ίδηνπο πφξνπο
Α1.3.0.0-A2
Γηαρείξηζε
Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ
--Α1.3.0.0-Γ2.1 Τπνβνιή πξνηάζεσλ - Τινπνίεζε
θαη Παξαθνινχζεζε Δγθεθξηκέλσλ Δξγσλ
Α1.4 Σκήκα Σεθκεξίσζεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α1.4.0.0-A1
Γηαρείξηζε
γεσγξαθηθψλ,
δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
άιισλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα
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--Α1.4.0.0-Γ1.1
πγθέληξσζε,
επεμεξγαζία,
ηεθκεξίσζε θαη δηάζεζε αλνηθηψλ γεσρσξηθψλ ή
κε δεδνκέλσλ ηεο πεξηθέξεηαο
Α1.4.0.0-A2 Σήξεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα
ηελ ελίζρπζε, παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ησλ
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο
--Α1.4.0.0-Γ2.1 Λεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα
ηελ ελίζρπζε, παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ησλ
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο,
θαηά θιάδν θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
Α1.4.0.0-A3 Δπζχλε εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ησλ
Κνκβηθψλ εκείσλ Δπαθήο (ΚΟ..Δ.) ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Α1.5
Σκήκα
Κηλήηξσλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αλάπηπμεο

ηεο

Αξκνδηφηεηεο
Α1.5.0.0-A1 Αζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ππνρξεψζεσλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα
πξάμεηο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε
επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα
πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Δλσζεο.
--Α1.5.0.0-Γ1.1 Πξφζθιεζε, Δπηινγή Γηθαηνχρσλ,
Δληαμε,
Παξαθνινχζεζε
πινπνίεζεο,
Οινθιήξσζε, Πιεξσκή, Δλεκέξσζε ΟΠ
Α1.5.0.0-A2
Γηαρείξηζε
Δπελδπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ
--Α1.5.0.0-Γ2.1
Τπαγσγή
επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν
--Α1.5.0.0-Γ2.2 Σξνπνπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
--Α1.5.0.0-Γ2.3 Γηελέξγεηα ειέγρσλ πηζηνπνίεζεο
δαπαλψλ ζε επελδχζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ
--Α1.5.0.0-Γ2.4 Πξνεηνηκαζία θαθέινπ πιεξσκήο
--Α1.5.0.0-Γ2.5
Οινθιήξσζε
Δπελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ
--Α1.5.0.0-Γ2.6
πγθξφηεζε
Γλσκνδνηηθψλ
Δπηηξνπψλ γηα εμέηαζε ζεκάησλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ
Νφκνπ (αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο, αλάθιεζεο θαη
επηζηξνθήο εληζρχζεσλ)
--Α1.5.0.0-Γ2.7 Διεγρνο ηήξεζεο καθξνρξφλησλ
ππνρξεψζεσλ γηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ
--Α1.5.0.0-Γ2.8
Δλεκέξσζε
Πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ (ΟΠ, ΠΚΔ)
Α1.5.0.0-A3 Παξνρή πιεξνθνξηψλ - Γηαηχπσζε
πξνηάζεσλ ζε θνξείο θαη Τπνπξγεία
--Α1.5.0.0-Γ3.1
Παξνρή
πιεξνθνξηψλ
ζε
Τπνπξγεία θαη θνξείο
--Α1.5.0.0-Γ3.2 Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ
Α1.5.0.0-A4
Σήξεζε
αξρείνπ
θαηαγξαθήο
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ
αλαπηπμηαθφ λφκν
--Α1.5.0.0-Γ4.1 Καηαρψξεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
θαη ζηνηρείσλ ηήξεζεο καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ
νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ

Α2. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο, Υδαηηθώλ
Πόξωλ θαη Φωξηθνύ Σρεδηαζκνύ

Απνζηνιή: Ζ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο
Πεξηθέξεηαο κε ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο,
ηνλ
έιεγρν
ηήξεζεο
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη
έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηε
ιήςε
κέηξσλ
γηα
ηελ
πξνζηαζία
ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ, ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ
εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε
κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο.
Α2.1 Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο
Τδαηηθψλ Πφξσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :2
Αξκνδηφηεηεο
Α2.1.0.ΚΑ-A1 Ζ θαηάξηηζε θαη ε επζχλε ηεο
εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ
θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο.
Α2.1.0.ΚΑ-A2 Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ.
Α2.1.0.ΚΑ-A3 Ζ ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη
επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη
δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο καο, θαζψο θαη
ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζρεηηθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσζεο.
Α2.1.0.ΚΑ-A4 Ζ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ φπνησλ έξγσλ αιιά θαη δξάζεσλ
εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρσξηθήο καο αξκνδηφηεηαο
(ιίκλε θαη ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο).
Α2.1.0.ΚΑ-A5 Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ,
θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηερληθψλ ή άιισλ έξγσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο θαη
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε,
απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
αληηθεηκέλσλ ζηελ πεξηνρή ρσξηθήο καο
αξκνδηφηεηαο.
Α2.1.0.ΚΑ-A6 Ζ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο θαζψο
θαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ θαη
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο.
Α2.1.0.ΚΑ-A7 Ζ αλάιεςε εθπφλεζεο ή εθηέιεζεο
εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ
ζρεηηθψλ κε ηε πεξηνρή επζχλεο καο, ηα νπνία
πξνάγνπλ ή πξνβάιινπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ.
Α2.1.0.ΚΑ-A8 Ζ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα αλαγφκελα
ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπ ζθνπνχο ηεο πξνζηαζίαο
κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.
Α2.1.0.ΚΑ-A9
Ζ
πξνψζεζε,
ππνζηήξημε,
νξγάλσζε
θαη
εθαξκνγή
νηθνηνπξηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ε έθδνζε αδεηψλ μελάγεζεο θαη ε
ρνξήγεζε αδεηψλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη
ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ.
Α2.1.0.ΚΑ-A10 Ζ ρνξήγεζε ζήκαηνο πνηφηεηαο
θαη
ζπλεξγαζίαο
ζε
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ
αληηθεηκέλνπ.
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Σνκέαο Πεξηβάιινληνο
Α2.1.0.0-A11 ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απαιιαγήο
πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο
έξγσλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.
Α2.1.0.0-A12
Γλσκνδφηεζε
επί
κειέηεο
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΠΔΓΑ), δηαβίβαζε κειέηεο ΠΔΓΑ ζηηο
αξκφδηεο
ππεξεζίεο
θαη
επηηξνπέο
γηα
γλσκνδφηεζε, δηαβίβαζε φισλ ησλ γλσκνδνηήζεσλ
ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα απφθαζε
έγθξηζεο ηνπ ΠΔΓΑ.
Α2.1.0.0-A13 Δηζήγεζε γηα αλαθνίλσζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε
θήξπμεο
εθαξκνγήο
ησλ
βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ [άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ
70601/2013 (ΦΔΚ Β3272)].
Α2.1.0.0-A14
Διεγρνο
εθαξκνγήο
ησλ
βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
απφ εζηίεο θαχζεο θαη βηνκεραληθέο  βηνηερληθέο
δξαζηεξηφηεηεο. [άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ 70601/2013
(ΦΔΚ Β3272)].
Α2.1.0.0-A15 Δηζήγεζε έθδνζεο απφθαζεο
ζπγθξφηεζεο ΚΔΠΠΔ θαη επηηξνπψλ ειέγρσλ.
Α2.1.0.0-A16
πιινγή
θαη
δηάρπζε
ηεο
πεξηβαιινληηθήο
πιεξνθνξίαο,
παξνρή
πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο πξνο ηνπο πνιίηεο
θαη
θνξείο,
απαληήζεηο
ζε
εξσηήκαηα,
δηεπθξηλήζεηο,
ελεκέξσζε
πνιηηψλ,
ζε
Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Α2.1.0.0-A17 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκψλ, παξαθνινχζεζεο πξνγξακκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ, εθαξκνγήο εζληθψλ θαη επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ππεξεζίαο, παξαιαβήο πιηθψλ.
Α2.1.0.0-A18 πκκεηνρή ζε Κιηκάθηα Διέγρνπ
Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο.
Α2.1.0.0-A19
Παξαθνινχζεζε
πνηφηεηαο
αηκφζθαηξαο ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Σνκέαο Τδξννηθνλνκίαο
Α2.1.0.0-A20 Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Α2.1.0.0-A21 Λήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθψλ ή
δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην
Τπνπξγείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ
πδάησλ.
Α2.1.0.0-A22 Λήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα επηκέξνπο ζρέδηα
δηαρείξηζεο θαη πξνγξάκκαηα.
Α2.1.0.0-A23 Δηζήγεζε θαη ζχληαμε ζρεδίσλ
απνθάζεσλ ηνπ πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ επηβνιή
πεξηνξηζκψλ ή άιισλ κέηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ
πδάησλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο.
Α2.1.0.0-A24
Γηνξγάλσζε
ελεκεξσηηθψλ
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε
ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.
Α2.1.0.0-A25 Μέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα
επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα.
Α2.1.0.0-A26 Διεγρνο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
αδεηψλ ρξήζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο
πδάησλ.
Α2.1.0.0-A27 Δθαξκνγή θαη επηβνιή φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.

Α2.1.0.0-A28 Δπηβνιή κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε
απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ ζηα
ππφγεηα χδαηα.
Α2.1.0.0-A29
Γηελέξγεηα
δεηγκαηνιεπηηθψλ
ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα
ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απφ
κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ζθιεξφ
PVC) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά
πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ, θαζψο
θαη γηα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ζηα θηίξηα.
Α2.1.0.0-A30 Ζ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
πνηφηεηαο αξδεπηηθψλ πδάησλ.
Α2.1.0.0-A31 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα
επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα.
Α2.1.0.0-A32 Ζ γλσκνδφηεζε επί πδξνγεσινγηθψλ
θαη πδξαπιηθψλ κειεηψλ.
Α2.2 Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α2.2.0.0-A1 Ζ έγθξηζε ζεκεηαθψλ-εληνπηζκέλσλ
ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ
ζρεδίσλ θαη ησλ ρξήζεσλ θαη φξσλ δφκεζεο απηψλ.
Α2.2.0.0-A2 Ζ θχξσζε ή αθχξσζε πξάμεσλ
αλαινγηζκνχ
απνδεκίσζεο,
ηαθηνπνίεζεο,
πξνζθχξσζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 17-7-23
θαη ε θξίζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ θαη
απηψλ.
Α2.2.0.0-A3 Ζ θχξσζε πξσηνθφιινπ αδπλάηνπ
ηαθηνπνίεζεο ηδηνθηεζηψλ.
Α2.2.0.0-A4 Ζ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο
πνιενδνκηθήο κειέηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1337/1983 (πλνιηθή Π.Δ,
Μεκνλσκέλε Π.Δ, Γηνξζσηηθή Π.Δ) θαη θξίζε
ελζηάζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ θαη απηήο.
Α2.2.0.0-A5 Ζ απφθαζε γηα θαη εμαίξεζε
ζχληαμε κεκνλσκέλεο πξάμεο εθαξκνγήο.
Α2.2.0.0-A6 Ο ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα (Γ.Π.) θαη ηηο
πνιενδνκηθέο κειέηεο.
Α2.2.0.0-A7 Ζ αλαγλψξηζε νδψλ πξνυθηζηάκελσλ
ηνπ 1923 εληφο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ
ζρεδίσλ.
Α2.2.0.0-A8 Ζ απφθαζε νηθνδνκεζηκφηεηαο θαη
φξσλ δφκεζεο απνθιεηζκέλσλ νηθνπέδσλ.
Α2.2.0.0-A9 Ζ νξηζηηθή εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε
απζαηξέησλ πνπ δειψζεθαλ κε ηνπο λφκνπο 410/68,
720/77 θαη 1337/83 ηα νπνία εληάζζνληαη ζε ζρέδην
πφιεο κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1337/83.
Α2.2.0.0-A10 Δθζεζε απηνςίαο θαη εθαξκνγή
ησλ Νφκσλ 4061/2012 θαη 4235/2014, γηα ηε
ζθνπηκφηεηα επαλαθνξάο δξφκσλ πνπ έρνπλ
αιιάμεη ρξήζε ή θαηέρνληαη απζαίξεηα, ζηελ
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, γηα ηε ζθνπηκφηεηα
δηαηήξεζεο δξφκνπ, εθφζνλ κεηαηνπίζηεθε εληφο
δεκνζίσλ εθηάζεσλ ή δξφκνπ πνπ δηαλνίρηεθε γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηπθινχ ηεκαρίνπ θπξσκέλεο
δηαλνκήο. Δπίζεο εηζεγείηαη ζηελ Δπηηξνπή
Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο δηαθνξψλ γηα ηε
δπλαηφηεηα εμαγνξάο δξφκνπ θπξσκέλεο δηαλνκήο
πνπ απψιεζε ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ ή γηα
ηελ θαηάηκεζε εληαίνπ αθηλήηνπ φηαλ δελ
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πξνβάιιεηαη
δηθαίσκα
θπξηφηεηαο
ή
αλ
αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα εμαγνξάο ζε ηκήκα απηνχ.
Α2.2.0.0-A11 Δηζήγεζε ζηα Τ.ΠΟ.Θ.Α. ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνηάζεσλ γηα
έθθξηζε ηνπηθψλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ
έθδνζε Π.Γ/ηνο.
Α2.3
Σκήκαηα
Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Πεξηβάιινληνο

θαη

Αξκνδηφηεηεο
Σνκέαο Πεξηβάιινληνο
Α2.3.0.0-A12
Τπαγσγή
ζε
Πξφηππεο
Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), έξγσλ ή
δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ε
έθδνζε άιιεο άδεηαο.
Α2.3.0.0-A13 Δγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ γηα
έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο Β θαηεγνξίαο γηα ηα νπνία
δελ έρνπλ εθδνζεί ΠΠΓ.
Α2.3.0.0-A14 Αμηνιφγεζε ΔΟΑ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ Β θαηεγνξίαο θαη ζχληαμε
ζρεδίνπ απφθαζεο πξφζζεησλ φξσλ δηαζθάιηζεο
αθεξαηφηεηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο NATURA
2000.
Α2.3.0.0-A15 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηφηεηα ε κε, ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
πεξηβαιινληηθήο αδεηφδνηεζεο ή ππαγσγήο ζε
ΠΠΓ.
Α2.3.0.0-A16 Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηψλ ζηα
πιαίζηα δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ
γηα ηελ ππνβνιή ΜΠΔ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ.
Α2.3.0.0-A17 Δηζεγήζεηο ζην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή επηηξνπή
θαη γλσκνδνηήζεηο επί ΜΠΔ έξγσλ ή
δξαζηεξηνηήησλ Α θαηεγνξίαο.
Α2.3.0.0-A18 Δηζεγήζεηο ζην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή επηηξνπή
θαη γλσκνδνηήζεηο επί ΜΠΔ ζρεδίσλ θαη
πξνγξακκάησλ.
Α2.3.0.0-A19 Γλσκνδνηήζεηο επί ΣΔΠΔΜ.
Α2.3.0.0-A20
χληαμε
ζρεδίνπ
Απφθαζεο
Πεξηθεξεηάξρε έγθξηζεο εξγαζηψλ απνμήισζεο
πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην.
Α2.3.0.0-A21 Υνξήγεζε βεβαίσζεο-πηζηνπνίεζεο
εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο αηκψλ ζε
πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ.
Α2.3.0.0-A22 Υνξήγεζε Αδεηαο Λεηηνπξγίαο
ΥΤΣΑ.
Α2.3.0.0-A23
Θεψξεζε
Αηνκηθψλ
κπιφθ
πληήξεζεο ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηελ
ζέξκαλζε θηεξίνπ θαη λεξνχ θαη ζεψξεζε βηβιίσλ
θαηαγξαθήο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ.
Α2.3.0.0-A24 χληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ ή
αλαθνξψλ,
θαηακέηξεζε
θαη
θαηαρψξεζε
ζηνηρείσλ.
Α2.3.0.0-A25 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο, νκάδεο
εξγαζίαο θαη ζπζθέςεηο.
Α2.3.0.0-A26
πιινγή
θαη
δηάρπζε
ηεο
πεξηβαιινληηθήο
πιεξνθνξίαο,
παξνρή
πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ή / θαη ζηνηρείσλ
πξνο ηνπο πνιίηεο θαη θνξείο, απαληήζεηο ζε
εξσηήκαηα, δηεπθξηλήζεηο, ελεκέξσζε πνιηηψλ, ζε
επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.

Α2.3.0.0-A27
Γηελέξγεηα
Πεξηβαιινληηθψλ
Διέγρσλ ζε έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο Α θαη Β
θαηεγνξίαο.
Α2.3.0.0-A28 πκκεηνρή θαη ζπληνληζκφο ησλ
Κιηκαθίσλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο
Π.Δ., γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ
ηεο
θείκελεο
πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο (ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο ππνβάζκηζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο).
Α2.3.0.0-A29 Δηζήγεζε θαη ζχληαμε ζρεδίνπ
απφθαζεο πεξηθεξεηάξρε επηβνιήο δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ
πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε ξχπαλζε ή άιιε
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξαβαίλνπλ ηηο
δηαηάμεηο
ηεο
θείκελεο
πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο.
Α2.3.0.0-A30 Διεγρνο ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα
ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ.
Α2.3.0.0-A31
Παξαθνινχζεζε
πνηφηεηαο
αηκφζθαηξαο.
Σνκέαο Τδξννηθνλνκίαο
Α2.3.0.0-A32 Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Α2.3.0.0-A33 Λήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθψλ ή
δηκεξψλ ζπκθσληψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην
Τπνπξγείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ
πδάησλ.
Α2.3.0.0-A34 Λήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα επηκέξνπο ζρέδηα
δηαρείξηζεο θαη πξνγξάκκαηα.
Α2.3.0.0-A35
Δθδνζε
απνθάζεσλ
ηνπ
πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή
άιισλ κέηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ θαη ηελ
εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο.
Α2.3.0.0-A36
Γηνξγάλσζε
ελεκεξσηηθψλ
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε
ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.
Α2.3.0.0-A37 Μέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα
επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα.
Α2.3.0.0-A38 Διεγρνο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
αδεηψλ ρξήζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο
πδάησλ.
Α2.3.0.0-A39 Δθαξκνγή θαη επηβνιή φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.
Α2.3.0.0-A40 Δπηβνιή κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε
απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ ζηα
ππφγεηα χδαηα.
Α2.3.0.0-A41
Γηελέξγεηα
δεηγκαηνιεπηηθψλ
ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα
ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απφ
κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ζθιεξφ
PVC) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά
πφζηκνπ λεξνχ θαη απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ, θαζψο
θαη γηα ζπζηήκαηα απνρέηεχζεο ζηα θηίξηα.
Α2.3.0.0-A42 Ζ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
πνηφηεηαο αξδεπηηθψλ πδάησλ.
Α2.3.0.0-A43 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα
επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα.
Α2.3.0.0-A44 Ζ γλσκνδφηεζε επί κειεηψλ
ζρεδηαζκνχ
θαη
εθαξκνγήο
γηα
ηελ
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επαλαρξεζηκνπνίεζε
επεμεξγαζκέλσλ
πγξψλ
απνβιήησλ, πδξνγεσινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ
κειεηψλ.

Α3. Γηεύζπλζε Τερληθώλ Δξγωλ
Απνζηνιή: Ο ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο,
ζπληνληζκφο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πεξηθεξεηαθνχ
ραξαθηήξα ζηε ρσξηθή επηθξάηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε κειέηε, εθηέιεζε,
επίβιεςε, παξαιαβή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαζψο θαη απηψλ
πνπ εθηεινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Έξγσλ έδξαο ζπλεξγάδεηαη κε ηα θαζ' χιελ αξκφδηα
Τπνπξγεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο
αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.
Α3.0.1. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Αξκνδηφηεηεο
Α3.0.1.0-A1 Δλεκέξσζε  ηήξεζε αξρείνπ γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην κειεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
ηερληθψλ έξγσλ.
Α3.0.1.0-A2 χληαμε Σερληθψλ Γειηίσλ Δξγσλ 
Πξάμεσλ , Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ , Γειηίσλ
Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ, Γειηίσλ Γήισζεο
Γαπαλψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη
ζηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ (Δηδηθέο
Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Δζληθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
θ.ι.π)
ζε
ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα.
Α3.0.1.0-A3 Αλάξηεζε απνθάζεσλ φισλ ησλ
ηκεκάησλ ζηε Γηαχγεηα.
Α3.0.1.0-A4 Αλάξηεζε ζηνηρείσλ έξγσλ ζην
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη επηθνηλσλία κε ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Α3.0.1.0-A5 Γηαρείξηζε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ
δεκνπξαζηψλ ΔΖΓΖ θαη επηθνηλσλία κε ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Α3.0.1.0-A6 Σήξεζε πξσηνθφιινπ.
Α3.0.1.0-A7 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ (άξσζε
εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθή δηαθίλεζή
ηνπο),
δηεθπεξαίσζε
αιιεινγξαθίαο
θαη
απνθάζεσλ.
Α3.0.1.0-A8 Σήξεζε αξρείνπ.
Α3.0.1.0-A9 Γηαρείξηζε πιηθψλ γξαθείνπ (κέξηκλα
γηα πξνγξακκαηηζκφ, πξνκήζεηα, θαη δηαθίλεζε).
Α3.1 Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α3.1.0.0-A1 Ζ θαηαζθεπή, ε ζπληήξεζε θαη
αλαθαίληζε ησλ νδψλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη
πεξηιήθζεζαλ ζην Ν.3852/2010.
Α3.1.0.0-A2 Ζ κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη
βειηίσζεο ησλ νδψλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο.

Α3.1.0.0-A3 Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε θαηαζθεπή
θαη ζπληήξεζε ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ.
Α3.1.0.0-A4 Ζ κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
νδνπνηίαο θαη ιηκεληθψλ έξγσλ.
Α3.1.0.0-A5 Σα έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ην
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
ραξαθηεξηδφκελα σο έξγα εζληθνχ επηπέδνπ (άξζξν
10 παξ. 4 ηνπ λ. 679/1977 θαη άξζξν 59 ηνπ Π.Γ.
609/1985) ηα νπνία έρνπλ ακηγψο δηάζηαζε
επηπέδνπ πεξηθέξεηαο.
Α3.1.0.0-A6
Ζ
θαηάξηηζε
πξνζρεδίσλ
πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
ηκήκαηνο.
Α3.1.0.0-A7 Ζ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απηψλ.
Α3.1.0.0-A8 Ζ έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ
κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηνπ
ηκήκαηνο, ε έγθξηζε δηέιεπζεο νπνηνλδήπνηε
δηθηχσλ εληφο ηεο δψλεο απαιινηξίσζεο ησλ
εζληθψλ νδψλ.
Α3.1.0.0-A9 Ζ άζθεζε αξκνδηνηήησλ επί ζεκάησλ
νδηθήο θπθινθνξίαο, φπσο νη κεηξήζεηο, ε ζήκαλζε
ησλ νδψλ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Κξαηηθήο Πεξηθέξεηαο.
Α3.1.0.0-A10 Ζ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, ε
ζπκπιήξσζε
θαη
πξνζαξκνγή
κειεηψλ
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε
ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ηνχησλ.
Α3.1.0.0-A11
Ζ
επζχλε
ηήξεζεο
θαη
παξαθνινχζεζεο
ηεο
δηαδηθαζίαο
θήξπμεο
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα εθηέιεζε
δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο πεξηθέξεηαο.
Α3.1.0.0-A12 Σε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ηερληθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
Α3.1.0.0-A13 Παξνρή ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηνρή ζε
ειέγρνπο ηερληθψλ έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηξίηνπο.
Α3.2 Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α3.2.0.0-A1
Ζ
εθηέιεζε
θαη
κειέηε
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη
πδξαπιηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζε θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ αξρηηεθηνληθψλ
έξγσλ πνπ θαηά αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ
Πεξηθέξεηα.
Α3.2.0.0-A2 Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε θαηαζθεπή
αληηπιεκκπξηθψλ,
θηηξηαθψλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ,
έξγσλ
επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ θιπ.
Α3.2.0.0-A3
Ζ
θαηάξηηζε
πξνζρεδίσλ
πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
ηκήκαηνο.
Α3.2.0.0-A4 Ζ δηαρείξηζε εηδηθψλ έξγσλ
πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί απφ
ηηο ΔΤΓΔ θαη πεξηέξρνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο.
Α3.2.0.0-A5 Ο θαζαξηζκφο θαη αζηπλφκεπζε
ξεκάησλ θαη απαιινηξησκέλσλ ρψξσλ παξά ηα
ξέκαηα.
Α3.2.0.0-A6 Σε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ηερληθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο.
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Α3.2.0.0-A7 Παξνρή ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηνρή ζε
ειέγρνπο ηερληθψλ έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηξίηνπο.
Α3.2.0.0-A8 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή
ηνπο.
Α3.2.0.0-A9 ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα
πγθνηλσληαθψλ έξγσλ ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
θήξπμεο
αλαγθαζηηθήο
απαιινηξίσζεο
γηα
εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
ηκήκαηνο
Α3.3 Σκήκα Σεθκεξίσζεο,
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Σερληθνχ

θαη

Αξκνδηφηεηεο
Α3.3.0.0-A1 H παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
πιηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ
έξγσλ πνπ θαη' αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ
Πεξηθέξεηα.
Α3.3.0.0-A2 Ο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, εάλ
θαηαζηεί αλάγθε, ηεο ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα
πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο δεκφζησλ
έξγσλ.
Α3.3.0.0-A3 Ζ ελεκέξσζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ
Γηεπζχλζεσλ Σερληθψλ Δξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο
θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Α3.3.0.0-A4
πγθέληξσζε
θαη
ηαμηλφκεζε
ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ,
βηβιηνγξαθίαο
θαη
πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ έξγσλ.
Α3.3.0.0-A5 ηήξημε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
θαη κειεηψλ
Α3.3.0.0-A6 Σελ εηζήγεζε γηα ηε δηνξγάλσζε
επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
εμέιημε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
πιηθψλ.
Α3.3.0.0-A7
Γηελέξγεηα
δεηγκαηνιεπηηθψλ
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Διέγρνπ Τιηθψλ θαη Πνηφηεηαο Γεκνζίσλ
Δξγσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Α3.3.0.0-A8 Δπηθνηλσλία κε ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε ζέκαηα ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ έξγσλ , κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
Α3.4 Σκήκα Λεηηνπξγίαο Δζληθνχ Γηθηχνπ θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α3.4.0.0-A1 Ζ ζεκαηνδφηεζε θαη ν θσηηζκφο ηνπ
εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.
Α3.4.0.0-A2 Σε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαη'
αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα.
Α3.4.0.0-A3 Ζ ζπληήξεζε , ε ηερληθή ζηήξημε θαη ε
απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηνπ πάζεο θχζεσο
κεραληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο
θαη ε θχιαμή ηνπ.

Α3.4.0.0-A4 Ζ Σερληθή αζηπλφκεπζε ηνπ Δζληθνχ
Οδηθνχ Γηθηχνπ θαζψο θαη νη άκεζεο παξεκβάζεηο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ κηθξήο έθηαζεο .
Α3.4.0.0-A5 Ζ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ
πάζεο θχζεσο εθνδίσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο
ζήκαλζεο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε
απηψλ.
Α3.4.0.0-A6
Σελ
παξαιαβή
πιηθψλ
θαη
κηθξνυιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ
νδηθνχ δηθηχνπ.
Α3.4.0.0-A7 Σελ Υνξήγεζε αδεηψλ ηνκψλ εζληθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
θαηαζθεπήο.
Α3.4.0.0-A8 πληήξεζε νξηδφληηαο θαη θάζεηεο
ζήκαλζεο εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ίδηα κέζα.
Α3.4.0.0-A9 πκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (ΠΔΑ).
Α3.4.0.0-A10 Πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία
γηα ηελ απφθηεζε εηνηκφηεηαο αληηκεηψπηζεο
έθηαθηεο αλάγθεο (κεηαθνξά κεραλεκάησλ θαη
νρεκάησλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο, κεηαθνξά αιαηηνχ
θαη δηαζπνξά ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο, εθρηνληζκφο
νδψλ, θαζαξηζκφο ηάθξσλ, ηερληθψλ, θ.α.),
ππνζηήξημεο δηαγσληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ
απνρηνληζκνχ.
Α3.4.0.0-A11
Αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ
έθηαθηεο αλάγθεο θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ (ρηνλνπηψζεηο, παγεηνί, πιεκκχξεο,
θαηαπηψζεηο, ζεηζκνί, θ.α.).
Α3.4.0.0-A12 Γηαρείξηζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ
κεραλεκάησλ, πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ζήκαλζεο
νδηθνχ
δηθηχνπ,
πιηθψλ
αληηκεηψπηζεο
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Α3.4.0.0-A13 Γηεθπεξαίσζε ζπλαθψλ εξγαζηψλ
κεραλεκάησλ
(ηέιε
θπθινθνξίαο,
ΚΣΔΟ,
Αζθαιίζεηο).
Α3.4.0.0-A14
Σήξεζε
αξρείνπ
βηβιίσλ
κεραλεκάησλ.
Α3.4.0.0-A15 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο δηέιεπζεο
βαξέσλ νρεκάησλ.

Α4. Γηεπζύλζεηο Τερληθώλ Δξγωλ ΠΔ
Απνζηνιή: Ζ κειέηε, εθηέιεζε, επίβιεςε,
παξαιαβή θαη ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο
ηερληθψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή
επζχλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Α4.0.1. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Αξκνδηφηεηεο
Α4.0.1.0-A1 Δλεκέξσζε  ηήξεζε αξρείνπ γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην κειεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
ηερληθψλ έξγσλ.
Α4.0.1.0-A2 χληαμε Σερληθψλ Γειηίσλ Δξγσλ 
Πξάμεσλ , Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ , Γειηίσλ
Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ, Γειηίσλ Γήισζεο
Γαπαλψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη
ζηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ (Δηδηθέο
Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Δζληθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
θ.ι.π)
ζε
ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα.
Α4.0.1.0-A3 Αλάξηεζε απνθάζεσλ φισλ ησλ
ηκεκάησλ ζηε Γηαχγεηα.
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Α4.0.1.0-A4 Αλάξηεζε ζηνηρείσλ έξγσλ ζην
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη επηθνηλσλία κε ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Α4.0.1.0-A5 Γηαρείξηζε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ
δεκνπξαζηψλ ΔΖΓΖ θαη επηθνηλσλία κε ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Α4.0.1.0-A6 Σήξεζε πξσηνθφιινπ.
Α4.0.1.0-A7 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ (άξσζε
εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθή δηαθίλεζή
ηνπο),
δηεθπεξαίσζε
αιιεινγξαθίαο
θαη
απνθάζεσλ.
Α4.0.1.0-A8 Σήξεζε αξρείνπ.
Α4.0.1.0-A9 Γηαρείξηζε πιηθψλ γξαθείνπ (κέξηκλα
γηα πξνγξακκαηηζκφ, πξνκήζεηα, θαη δηαθίλεζε).
Α4.0.1.0-A10 Δγγξαθή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα
Δπηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην
ΜΔΚ  ΜΔΔΠ.
Α4.0.1.0-A11
Βεβαίσζε
ρηιηνκεηξηθψλ
απνζηάζεσλ
Α4.1 Σκήκα πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α4.1.0.0-A1 Ζ επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ πνπ
αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή,
ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε-βειηίσζε ησλ νδψλ, πνπ
ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
αληίζηνηρσλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Α4.1.0.0-A2 Ζ κειέηε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο θαη
βειηίσζεο ησλ νδψλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε
ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξψελ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Α4.1.0.0-A3 Ζ κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
νδνπνηίαο θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηε
δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαη αξκνδηφηεηα
αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, πνπ θαη αξκνδηφηεηα
αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη αζθνχληαη ζε επίπεδν
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
Α4.1.0.0-A4 Ο έιεγρνο ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα
πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ
έξγσλ ζπγθνηλσληαθψλ θαη ιηκεληθψλ , πνπ θαη
αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη
αζθνχληαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
Α4.1.0.0-A5
Ζ
θαηάξηηζε
πξνζρεδίσλ
πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ.
Α4.1.0.0-A6 Ζ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ,
θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απηψλ.
Α4.1.0.0-A7 Ζ άζθεζε αξκνδηνηήησλ επί ζεκάησλ
νδηθήο θπθινθνξίαο, φπσο νη κεηξήζεηο, ε ζήκαλζε
ησλ νδψλ πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθε ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ε ζεκαηνδφηεζε θαη ν
θσηηζκφο απηψλ.
Α4.1.0.0-A8 Ζ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, ε
ζπκπιήξσζε
θαη
πξνζαξκνγή
κειεηψλ
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε
ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ηνχησλ.
Α4.1.0.0-A9 χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ηερληθψλ έξγσλ.
Α4.1.0.0-A10 Δλεκέξσζε  ηήξεζε αξρείνπ γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην κειεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
ηερληθψλ έξγσλ.

Α4.1.0.0-A11 Ζ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
δεκηψλ ηνπ πάζεο θχζεσο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ,
θαζψο θαη ε θχιαμή ηνπ.
Α4.1.0.0-A12 Ζ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ
πάζεο θχζεσο εθνδίσλ θαη πιηθψλ ζπληήξεζεο
ζήκαλζεο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε
απηψλ.
Α4.1.0.0-A13 Ο έιεγρνο ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα
πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο δεκφζησλ
έξγσλ.
Α4.1.0.0-A14 Ζ παξνρή γλψκεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα ηε ρσξνζέηεζε Β.Δ.ΠΔ..
Α4.1.0.0-A15
Ζ
επζχλε
ηήξεζεο
θαη
παξαθνινχζεζεο
ηεο
δηαδηθαζίαο
θήξπμεο
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο γηα εθηέιεζε
δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
Α4.1.0.0-A16 Παξνρή ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηνρή ζε
ειέγρνπο ηερληθψλ έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηξίηνπο.
Α4.1.0.0-A17 Υνξήγεζε αδεηψλ δηέιεπζεο
νρεκάησλ.
Α4.1.0.0-A18 Υνξήγεζε αδεηψλ θαη πηλαθίδσλ
θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ έξγσλ.
Α4.1.0.0-A19
Μεηαβίβαζε,
αθηλεηνπνίεζε,
επαλαθπθινθνξία θαη δηαγξαθή κεραλεκάησλ
έξγνπ.
Α4.1.0.0-A20 Απνγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ
κεραλεκάησλ έξγσλ.
Α4.1.0.0-A21 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαηαβνιήο
ηειψλ, κε θαηνρήο ηειψλ, θαη βεβαηψζεσλ έξγνπ
εθζθαθήο κεραλεκάησλ έξγσλ.
Α4.1.0.0-A22 Απνζηνιή απνγξαθηθψλ δειηίσλ ζην
ΤΠΔΥΧΓΔ.
Α4.1.0.0-A23 Παξαιαβή λέσλ πηλαθίδσλ θαη
εληχπσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ έξγσλ.
Α4.1.0.0-A24 Υνξήγεζε αδεηψλ ηνκψλ επαξρηαθνχ
δηθηχνπ γηα δηάθνξεο αλάγθεο.
Α4.1.0.0-A25 Υνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξηαθήο
ζχλδεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
κε ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν.
Α4.1.0.0-A26 Βειηίσζε  ζπληήξεζε έξγσλ
επαξρηαθήο
νδνπνηίαο
αξκνδηφηεηαο
Π.Δ,
αλαδαζκψλ θαη άιισλ έξγσλ. πληήξεζε
νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζήκαλζεο επαξρηαθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο Π.Δ.
Α4.1.0.0-A27 Μέξηκλα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
απφθηεζε εηνηκφηεηαο αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο
αλάγθεο (κεηαθνξά κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ
ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο, κεηαθνξά αιαηηνχ θαη
δηαζπνξά ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο, θαζαξηζκφο
θαλαιηψλ θαη ρεηκάξξσλ, θ.α.).
Α4.1.0.0-A28
Αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ
έθηαθηεο αλάγθεο θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ (ρηνλνπηψζεηο, παγεηνί, πιεκκχξεο,
θαηαπηψζεηο, ζεηζκνί, θ.α.).
Α4.1.0.0-A29 Γηαδηθαζία αλάζεζεο, επίβιεςεο,
ειέγρνπ θαη παξαιαβήο έξγσλ αληηκεηψπηζεο
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο.
Α4.1.0.0-A30 πληήξεζε θαη θχιαμε ηνπ
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Α4.1.0.0-A31 Γηαδηθαζία αλάζεζεο εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
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Α4.1.0.0-A32 Σερληθή ζηήξημε ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο κεραλεκάησλ.
Α4.1.0.0-A33 Γηαρείξηζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ
κεραλεκάησλ, πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ζήκαλζεο
νδηθνχ
δηθηχνπ,
πιηθψλ
αληηκεηψπηζεο
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Α4.1.0.0-A34 Γηεθπεξαίσζε ζπλαθψλ εξγαζηψλ
κεραλεκάησλ
(ηέιε
θπθινθνξίαο,
ΚΣΔΟ,
Αζθαιίζεηο).
Α4.1.0.0-A35 χληαμε ινγαξηαζκψλ εθθαζάξηζεο
ηειψλ ρξήζεο κεραλεκάησλ.
Α4.1.0.0-A36
Σήξεζε
αξρείνπ
βηβιίσλ
κεραλεκάησλ
Α4.2 Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Α4.2.0.0-A1 Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε
επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθψλ,
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
θαη
ιηκεληθψλ
πνπ
αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή,
ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε-βειηίσζε ζε επίπεδν
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
Α4.2.0.0-A2 Ζ κειέηε θαη επίβιεςε εθηέιεζεο
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη
πδξαπιηθψλ έξγσλ ζε επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Α4.2.0.0-A3 Ζ κειέηε θαη επίβιεςε εθηέιεζεο
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ
αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Α4.2.0.0-A4 χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ηερληθψλ έξγσλ.
Α4.2.0.0-A5 Ο έιεγρνο ηήξεζεο εθαξκνγήο ησλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα
πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο δεκφζησλ
έξγσλ.
Α4.2.0.0-A6 Ο θαζαξηζκφο ξεκάησλ θαη
απαιινηξησκέλσλ ρψξσλ παξά ηα ξέκαηα.
Α4.2.0.0-A7 Δλεκέξσζε  ηήξεζε αξρείνπ γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην κειεηψλ θαη δεκνπξαζηψλ
ηερληθψλ έξγσλ.
Α4.2.0.0-A8 Παξνρή ζηνηρείσλ θαη ζπκκεηνρή ζε
ειέγρνπο ηερληθψλ έξγσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηξίηνπο.
Α4.2.0.0-A9
Οξηνζέηεζε
πδαηνξξεκάησλ
αξκνδηφηεηαο Π.Δ.
Α4.2.0.0-A10 Υνξήγεζε αδεηψλ θαηαζθεπήο έξγσλ
ζηελ θνίηε ή ηελ πεξηνρή πνηακψλ, ιηκλψλ,
ρεηκάξξσλ, νρεηψλ θαη έξγσλ πνπ κπνξεί λα
αιινηψζνπλ ηηο παξνρεηεχζεηο. Διεγρνο ηήξεζεο
ηεο λνκνζεζίαο θαη επηβνιή θπξψζεσλ.
Α4.2.0.0-A11 Ρχζκηζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο
πδξνινγηθψλ ζηαζκψλ
Α4.2.0.0-A12 Θεψξεζε θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ
ηδησηηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ.
Α4.2.0.0-A13 Διεγρνο αιιεινεπηθάιπςεο πεξηνρψλ
ιαηνκείσλ.

Α5.
Γηεπζύλζεηο
Δπηθνηλωληώλ ΠΔ

Μεηαθνξώλ

Απνζηνιή: Ζ άζθεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
ηνκέα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο
έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Αξκνδηφηεηεο

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ
ΣΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
&
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΔΟΡΓΑΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
&
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
ΠΔ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΑΗ
ΠΡΔΠΔΗ
ΝΑ
ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΟΤΝ

πζθέςεηο Τπάιιεισλ γηα ζέκαηα ηεο Τπεξεζίαο
- πκκεηνρή ζε επηηξνπέο.

Γηαρείξηζε αξρείνπ Τπεξεζίαο.

Γηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο.

Γηεθπεξαίσζε εηζεξρφκελεο
Αιιεινγξαθίαο.

Δπηθχξσζε
θσηναληηγξάθσλ

θαη

εμεξρφκελεο

αληηγξάθσλ,

ζεψξεζε

Απνζηνιή FAX θαη E MAIL

Δλεκέξσζε πνιηηψλ.

Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν Τπεξεζίαο.

Υνξήγεζε  Αλαλέσζε δειηίσλ ζηάζκεπζεο ζε
άηνκα κε αλαπεξίεο.

θαη
Σήξεζε αξρείνπ αδεηψλ πξνζσπηθνχ
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Μέξηκλα γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο πιήο,
αλαιψζηκσλ θαη ινηπψλ εηδψλ θαη αλάξηεζε ηνπο
ζην E-PROCUREMENT.

Β. Πξνηάζεηο γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ κεηαμχ
κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο:

α. Ζ έθδνζε δειηίσλ ΑΜΔΑ , ζα πξέπεη λα
αζθείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο.

β. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ζε πισηά κέζα, πνπ
θηλνχληαη ζε θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο θαη ζε
πισηνχο πνηακνχο γηα ηελ άζθεζε ηνπξηζηηθψλ
θαη ζπγθνηλσληαθψλ πιφσλ ζα πξέπεη λα αζθείηαη
απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.

γ. Ο έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ γηα ειεθηξνληθή
ζπκβαηφηεηα, ζα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ηελ
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.

δ. Οη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο
(ΠΠΓ) πνπ αθνξνχλ ξχπαλζε πεξηβάιινληνο θαη
απφβιεηα, ζα πξέπεη λα αζθνχληαη απφ ηελ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο

Γ. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΜΔΣΑΒΗΒΑΣΖΚΑΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΑΚΟΤΝΣΑΗ ΑΚΟΜΖ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

χκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010 νη παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Γήκνπο,
αιιά αζθνχληαη αθφκε απφ ηηο ππεξεζίεο καο:

α. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο
ηερληηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ,
κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ.

γ. Ζ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε θαη
αθαίξεζε αδεηψλ εθγπκλαζηψλ, θαζψο θαη
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ
νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ.

δ. Ζ έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ζπλεξγείσλ
επηζθεπήο
θαη
ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε
δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειεθηξνινγηθψλ
ειέγρσλ.

ε. Ζ ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα
δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (Κ.Δ.Κ.),
θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ
Κέληξσλ Διέγρνπ Καπζαεξίσλ.

ζη. Ζ ρνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ γηα
ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ.

δ. Ζ αλάθιεζε Αδεηαο Αζηηθνχ Λεσθνξείνπ.

Α5.1 Σκήκα Αδεηψλ Κπθινθνξίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Α5.1.0.0-A1 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζπκβαηηθψλ
πηλαθίδσλ
--Α5.1.0.0-Γ1.1 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζπκβαηηθψλ
πηλαθίδσλ
Α5.1.0.0-A2 Αθηλεζία ΦΗΥ , ΦΓΥ, θαη ΔΓΥ
Ορεκάησλ - Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ αθηλεζίαο.
--Α5.1.0.0-Γ2.1 Αθηλεζία ΦΗΥ , ΦΓΥ, θαη ΔΓΥ
Ορεκάησλ - Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ αθηλεζίαο.
Α5.1.0.0-A3 Αιιαγή θηλεηήξα νρεκάησλ.
--Α5.1.0.0-Γ3.1 Αιιαγή θηλεηήξα νρεκάησλ.

β. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο
νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ.

Α5.1.0.0-A4 Αιιαγή ρξψκαηνο νρεκάησλ
--Α5.1.0.0-Γ4.1 Αιιαγή ρξψκαηνο νρεκάησλ
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Α5.1.0.0-A5 Αλάθιεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη
πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ,ΦΓΥ,ΔΓΥ,ΛΓΥ).

Α5.1.0.0-A14 Αληηθαηάζηαζε ( Διθπζηήξα Δπηθαζεκέλνπ - Ρπκνπιθνπκέλνπ .. ) Φνξηεγψλ.

--Α5.1.0.0-Γ5.1 Αλάθιεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη
πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ, ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ).

--Α5.1.0.0-Γ14.1 Αληηθαηάζηαζε ( Διθπζηήξα Δπηθαζεκέλνπ - Ρπκνπιθνπκέλνπ .. ) Φνξηεγψλ .

Α5.1.0.0-A6 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΗΥ
Κιεηζηνχ Υψξνπ.

Α5.1.0.0-A15 Αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ (θζνξά,
θινπή, απψιεηα.)

--Α5.1.0.0-Γ6.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΗΥ Κιεηζηνχ Υψξνπ.

--Α5.1.0.0-Γ15.1
Αληηθαηάζηαζε
(θζνξά, θινπή, απψιεηα.)

πηλαθίδσλ

Α5.1.0.0-A7 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο Καηάζεζε Γνθηκαζηηθψλ πηλαθίδσλ (ΓΟΚ).

Α5.1.0.0-A16
Απνραξαθηεξηζκφο
Γεκνζίαο Υξήζεο.

νρεκάησλ

--Α5.1.0.0-Γ7.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο Καηάζεζε Γνθηκαζηηθψλ πηλαθίδσλ (ΓΟΚ).

--Α5.1.0.0-Γ16.1 Απνραξαθηεξηζκφο
Γεκνζίαο Υξήζεο.

νρεκάησλ

Α5.1.0.0-A8 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο ιφγσ
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Τγξαεξηνθίλεζεο.

Α5.1.0.0-A17 Αξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο
απηνθηλήησλ.

--Α5.1.0.0-Γ8.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ιφγσ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Τγξαεξηνθίλεζεο.

--Α5.1.0.0-Γ17.1 Αξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο
απηνθηλήησλ.

Α5.1.0.0-A9 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΓΥ
(Ν.3887/10) ιφγσ αιιαγήο θαηεγνξίαο κεηαθνξψλ
(Δζληθψλ  Γηεζλψλ κεηαθνξψλ )

Α5.1.0.0-A18 Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε Πνηληθνχ
Μεηξψνπ (Υνξήγεζε άδεηαο ΔΓΥ Ν.4070 αξ.102)

--Α5.1.0.0-Γ9.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΓΥ (Ν.3887/10) ιφγσ αιιαγήο θαηεγνξίαο
κεηαθνξψλ (Δζληθψλ  Γηεζλψλ κεηαθνξψλ )
Α5.1.0.0-A10 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΓΥ
,ΔΓΥ, ΛΓΥ (είζνδνο-έμνδνο ζε κεηαθνξηθή εηαηξία
ΗΜΔ, αιιαγή ηαμηκέηξνπ, ειαζηηθψλ, αιιαγή
έδξαο ).
--Α5.1.0.0-Γ10.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΓΥ ,ΔΓΥ, ΛΓΥ (είζνδνο-έμνδνο ζε κεηαθνξηθή
εηαηξία ΗΜΔ, αιιαγή ηαμηκέηξνπ, ειαζηηθψλ,
αιιαγή έδξαο ).
Α5.1.0.0-A11 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΗΥ
(αιιαγή επαγγέικαηνο, επέθηαζε πξντφλησλ,..).
--Α5.1.0.0-Γ11.1 Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΗΥ
(αιιαγή
επαγγέικαηνο,
επέθηαζε
πξντφλησλ,..).
Α5.1.0.0-A12 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο (
Απψιεηα, θζνξά, θινπή. )

--Α5.1.0.0-Γ18.1
Απηεπάγγειηε
αλαδήηεζε
Πνηληθνχ Μεηξψνπ (Υνξήγεζε άδεηαο ΔΓΥ Ν.4070
αξ.102)
Α5.1.0.0-A19 Αθαίξεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη
πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ, ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ).
--Α5.1.0.0-Γ19.1 Αθαίξεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο
θαη πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ, ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ).
Α5.1.0.0-A20 Γηάζπαζε πξκνχ θαη έθδνζε λέαο
άδεηαο θπθινθνξίαο.
--Α5.1.0.0-Γ20.1 Γηάζπαζε πξκνχ θαη έθδνζε
λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο.
Α5.1.0.0-A21 Υνξήγεζε / αλαλέσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ
θαη επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ.

--Α5.1.0.0-Γ12.1 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο (
Απψιεηα, θζνξά, θινπή. )

--Α5.1.0.0-Γ21.1 Υνξήγεζε /αλαλέσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ
θαη επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ.

Α5.1.0.0-A13 Αληίγξαθν βηβιηαξίνπ κεηαβνιψλ
θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο απηνθηλήηνπ ΦΗΥ, ΦΓΥ,
ΔΓΥ, ΛΓΥ.

Α5.1.0.0-A22 Δθδνζε Απφθαζεο επαλαθαζνξηζκφο
παιηψλ θαη θαζνξηζκφο λέσλ ρψξσλ ηάζκεπζεο
Σαμί (Πηάηζεο)

--Α5.1.0.0-Γ13.1 Αληίγξαθν βηβιηαξίνπ κεηαβνιψλ
θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο απηνθηλήηνπ ΦΗΥ, ΦΓΥ,
ΔΓΥ, ΛΓΥ.

--Α5.1.0.0-Γ22.1
Δθδνζε
Απφθαζεο
επαλαθαζνξηζκφο παιηψλ θαη θαζνξηζκφο λέσλ
ρψξσλ ηάζκεπζεο Σαμί (Πηάηζεο)
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Α5.1.0.0-A23 Δθδνζε Απφθαζεο Καζνξηζκφο
θνκίζηξσλ, δξνκνινγίσλ ΚΣΔΛ Ν.2963/2001

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα (N.Π.Γ.Γ, θξαηηθά
Ν.Π.Η.Γ. θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ).

--Α5.1.0.0-Γ23.1 Δθδνζε Απφθαζεο Καζνξηζκφο
θνκίζηξσλ, δξνκνινγίσλ ΚΣΔΛ Ν.2963/2001

Α5.1.0.0-A33
Διεγρνο
Τγξαεξηνθίλεζεο.

Α5.1.0.0-A24 Δθδνζε Απφθαζεο λέαο ζηάζεο
Τπεξαζηηθψλ πγθνηλσληψλ Ν2963/2001

--Α5.1.0.0-Γ33.1
Τγξαεξηνθίλεζεο.

--Α5.1.0.0-Γ24.1 Δθδνζε Απφθαζεο λέαο ζηάζεο
Τπεξαζηηθψλ πγθνηλσληψλ Ν2963/2001

Α5.1.0.0-A34 Διεγρνο εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαη
ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ζηελ Τπεξεζία απφ Γ.Ο.Τ
ιφγσ Αθηλεζίαο .

Α5.1.0.0-A25 Δθδνζε Απφθαζεο Τπεξαζηηθήο
γξακκήο Λεσθνξείσλ Ν.2963/2001
--Α5.1.0.0-Γ25.1 Δθδνζε Απφθαζεο Τπεξαζηηθήο
γξακκήο Λεσθνξείσλ Ν.2963/2001
Α5.1.0.0-A26 Δθδνζε λέαο άδεηαο
Αλεμάξηεηεο κνλάδνο (Ρ) ΦΓΥ.

Γεκνζίαο

--Α5.1.0.0-Γ26.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο Γεκνζίαο
Αλεμάξηεηεο κνλάδνο (Ρ) ΦΓΥ.
Α5.1.0.0-A27 Δθδνζε λέαο άδεηαο Γεκνζίαο ζε
αληηθαηάζηαζε
θπθινθνξνχληνο
νρήκαηνο
Γεκνζίαο Υξήζεο ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ.

Διεγρνο

δηθαηνινγεηηθψλ

δηθαηνινγεηηθψλ

--Α5.1.0.0-Γ34.1 Διεγρνο εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ
θαη ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ζηελ Τπεξεζία απφ
Γ.Ο.Τ ιφγσ Αθηλεζίαο .
Α5.1.0.0-A35
Ν.2963/2001
--Α5.1.0.0-Γ35.1
Ν.2963/2001

Διεγρνο

Διεγρνο

Α5.1.0.0-A36
Διεγρνο
ινγαξηαζκνχ Ν.2963/2001
--Α5.1.0.0-Γ36.1 Διεγρνο
ινγαξηαζκνχ Ν.2963/2001

Δπνπηεία

Δπνπηεία

ζηνηρείσλ

ζηνηρείσλ

ΚΣΔΛ

ΚΣΔΛ

εηδηθνχ

εηδηθνχ

--Α5.1.0.0-Γ27.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο Γεκνζίαο ζε
αληηθαηάζηαζε
θπθινθνξνχληνο
νρήκαηνο
Γεκνζίαο Υξήζεο ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ.

Α5.1.0.0-A37 Δλεκέξσζε πνιηηψλ γηα ζέκαηα
ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη κεηαβηβάζεσλ.

Α5.1.0.0-A28 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΗΥ Κιεηζηνχ Υψξνπ.

--Α5.1.0.0-Γ37.1 Δλεκέξσζε πνιηηψλ γηα ζέκαηα
ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη κεηαβηβάζεσλ.

--Α5.1.0.0-Γ28.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
ΦΗΥ Κιεηζηνχ Υψξνπ.

Α5.1.0.0-A38 Δπαλαρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο
θαη πηλαθίδσλ ΦΗΥ απφ αθηλεζία.

Α5.1.0.0-A29 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Φνξηεγνχ Ηδησηηθήο Υξήζεο (Φ.Η.Υ)

--Α5.1.0.0-Γ38.1
Δπαλαρνξήγεζε
άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδσλ ΦΗΥ απφ αθηλεζία.

--Α5.1.0.0-Γ29.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Φνξηεγνχ Ηδησηηθήο Υξήζεο (Φ.Η.Υ)

Α5.1.0.0-A39
Ζιεθηξνληθή
Γέζκεπζε
ή
Απνδέζκεπζε νρεκάησλ κεηά απφ Γηθαζηηθή ή
Γηνηθεηηθή
πξάμε
ζηελ
εθαξκνγή
ηνπ
Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ.

Α5.1.0.0-A30 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη
ρνξήγεζε Γνθηκαζηηθψλ πηλαθίδσλ (ΓΟΚ).
--Α5.1.0.0-Γ30.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
θαη ρνξήγεζε Γνθηκαζηηθψλ πηλαθίδσλ (ΓΟΚ).
Α5.1.0.0-A31 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Δπηβαηεγψλ θαη Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)
--Α5.1.0.0-Γ31.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Δπηβαηεγψλ θαη Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)
Α5.1.0.0-A32 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα (N.Π.Γ.Γ, θξαηηθά
Ν.Π.Η.Γ. θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ).
--Α5.1.0.0-Γ32.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ

--Α5.1.0.0-Γ39.1 Ζιεθηξνληθή Γέζκεπζε ή
Απνδέζκεπζε νρεκάησλ κεηά απφ Γηθαζηηθή ή
Γηνηθεηηθή
πξάμε
ζηελ
εθαξκνγή
ηνπ
Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ.
Α5.1.0.0-A40
Ζιεθηξνληθή
θαηαρψξεζε
πξφζζεησλ
ζηνηρείσλ
θαη
πιεξνθνξηψλ
θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε λέεο
νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο Δ.Δ (άδεηεο θπθινθνξίαο
λένπ ηχπνπ) - Γηνξζψζεηο ζηνηρείσλ αδεηψλ
θπθινθνξίαο .
--Α5.1.0.0-Γ40.1
Ζιεθηξνληθή
θαηαρψξεζε
πξφζζεησλ
ζηνηρείσλ
θαη
πιεξνθνξηψλ
θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε λέεο
νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο Δ.Δ (άδεηεο θπθινθνξίαο
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λένπ ηχπνπ) - Γηνξζψζεηο ζηνηρείσλ αδεηψλ
θπθινθνξίαο .
Α5.1.0.0-A41
Καηαρψξεζε
άδεηαο
νδηθνχ
κεηαθνξέα, ηνπνζέηεζε / απνρψξεζε Γηαρεηξηζηή
Μεηαθνξψλ
κεηαθνξηθήο
επηρείξεζεο
ηνπ
Ν.3887/10 ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ
Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
--Α5.1.0.0-Γ41.1 Καηαρψξεζε άδεηαο νδηθνχ
κεηαθνξέα, ηνπνζέηεζε / απνρψξεζε Γηαρεηξηζηή
Μεηαθνξψλ
κεηαθνξηθήο
επηρείξεζεο
ηνπ
Ν.3887/10 ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ
Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
Α5.1.0.0-A42 Καηαρψξεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ
Ν3887/10 ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ
Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.¨
--Α5.1.0.0-Γ42.1 Καηαρψξεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ
Ν3887/10 ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ
Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ .
Α5.1.0.0-A43 Καηαρψξεζε ινηπψλ κεηαθνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ) πνπ
ιεηηνχξγεζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Ν.3887/10 θαη
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην παιηφ θαζεζηψο
ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ Μεηαθνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ.
--Α5.1.0.0-Γ43.1
Καηαρψξεζε
ινηπψλ
κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ) πνπ ιεηηνχξγεζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
Ν.3887/10 θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην
παιηφ θαζεζηψο ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ
Μεηαθνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ .
Α5.1.0.0-A44 Μεηαβηβάζεηο
Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)

Δπηβαηεγψλ

θαη

--Α5.1.0.0-Γ44.1 Μεηαβηβάζεηο Δπηβαηεγψλ θαη
Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)
Α5.1.0.0-A45 Μεηαβηβάζεηο ΦΗΥ ,ΦΓΥ, ΔΓΥ,
ΛΓΥ. - Αιιαγή Δηαηξηθήο κνξθήο ή Δηαηξηθνχ
ηίηινπ - Αιιαγή Δπσλπκίαο- Μεηαβίβαζε
ΔπηρείξεζεοΓηαδνρή
επηρείξεζεο
απφ
θιεξνλνκηθφ Γηθαίσκα-Αιιαγή Ννκηθήο ΜνξθήοΜεηαβίβαζε θνξηεγψλ απνζηνιή ζηνηρείσλ
θπθινθνξίαο (άδεηα & πηλαθίδεο ) ζε άιιε
ζπγθνηλσληαθή πεξηνρή
--Α5.1.0.0-Γ45.1 Μεηαβηβάζεηο ΦΗΥ ,ΦΓΥ, ΔΓΥ,
ΛΓΥ. - Αιιαγή Δηαηξηθήο κνξθήο ή Δηαηξηθνχ
ηίηινπ - Αιιαγή Δπσλπκίαο- Μεηαβίβαζε
ΔπηρείξεζεοΓηαδνρή
επηρείξεζεο
απφ
θιεξνλνκηθφ Γηθαίσκα-Αιιαγή Ννκηθήο ΜνξθήοΜεηαβίβαζε θνξηεγψλ απνζηνιή ζηνηρείσλ
θπθινθνξίαο (άδεηα & πηλαθίδεο ) ζε άιιε
ζπγθνηλσληαθή πεξηνρή
Α5.1.0.0-A46 Μεηαηξνπή Ακαμψκαηνο - Αιιαγή
Ακαμψκαηνο -Αχμεζε Μηθηνχ Βάξνπο, Φνξηεγψλ .

--Α5.1.0.0-Γ46.1 Μεηαηξνπή Ακαμψκαηνο Αιιαγή Ακαμψκαηνο -Αχμεζε Μηθηνχ Βάξνπο,
Φνξηεγψλ.
Α5.1.0.0-A47 Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΗΜΔ - Ν.
383/76) ( Δγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Λεηηνπξγίαο )
Απφθαζε.
--Α5.1.0.0-Γ47.1 Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΗΜΔ - Ν.
383/76) ( Δγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Λεηηνπξγίαο )
Απφθαζε.
Α5.1.0.0-A48
Μεηαθνξηθέο
εηαηξείεο
(Ν.
3887/2010). Μεηαβίβαζε ή Αξρηθή Υνξήγεζε (λέν
δηθαίσκα) Φνξηεγνχ Γεκνζίαο ρξήζεο.
--Α5.1.0.0-Γ48.1 Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο (Ν.
3887/2010). Μεηαβίβαζε ή Αξρηθή Υνξήγεζε (λέν
δηθαίσκα) Φνξηεγνχ Γεκνζίαο ρξήζεο.
Α5.1.0.0-A49 Μίζζσζε νρεκάησλ ζηηο νδηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο Ν.4093/2012
--Α5.1.0.0-Γ49.1 Μίζζσζε νρεκάησλ ζηηο νδηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο Ν.4093/2012
Α5.1.0.0-A50 Οξηζηηθή Γηαγξαθή νρεκάησλ [
1)ΦΗΥ >4.000krg,ΓΗΥ --2) Απφζπξζε Ν.3899/10
ΔΗΥ ΦΗΥ -3) Δμαγσγή νρεκάησλ ζε ρψξα Δ.Δ --4)
Δμαγσγή νρεκάησλ ζε Σξίηε Υψξα ].
--Α5.1.0.0-Γ50.1 Οξηζηηθή Γηαγξαθή νρεκάησλ [
1)ΦΗΥ >4.000krg,ΓΗΥ --2) Απφζπξζε Ν.3899/10
ΔΗΥ ΦΗΥ -3) Δμαγσγή νρεκάησλ ζε ρψξα Δ.Δ --4)
Δμαγσγή νρεκάησλ ζε Σξίηε Υψξα ].
Α5.1.0.0-A51 Πεηζαξρηθά
εξγαδνκέλσλ ΚΣΔΛ.

ζπκβνχιηα

εθέζεσλ

--Α5.1.0.0-Γ51.1 Πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα εθέζεσλ
εξγαδνκέλσλ ΚΣΔΛ.
Α5.1.0.0-A52
ΚΣΔΛ

Πεηζαξρηθφ

πκβνχιην

κεηφρσλ

--Α5.1.0.0-Γ52.1 Πεηζαξρηθφ πκβνχιηo κεηφρσλ
ΚΣΔΛ
Α5.1.0.0-A53 Πξνζάξηεζε Ρπκνπιθνχκελνπ
Δπηθαζεκέλνπ.

-

--Α5.1.0.0-Γ53.1 Πξνζάξηεζε Ρπκνπιθνχκελνπ Δπηθαζεκέλνπ.
Α5.1.0.0-A54 Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία Μεηαθνξηθήο
Δπηρείξεζεο Π.Γ 346/01 Δπηβαηηθψλ θαη
Δκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
--Α5.1.0.0-Γ54.1
Πξνζσξηλή
ιεηηνπξγία
Μεηαθνξηθήο Δπηρείξεζεο Π.Γ 346/01 Δπηβαηηθψλ
θαη Δκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
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Α5.1.0.0-A55 Πξνζσξηλή Λεηηνπξγία Μεηαθνξηθήο
Δπηρείξεζεο
Ν.3887/10
Δκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ.
--Α5.1.0.0-Γ55.1
Πξνζσξηλή
Μεηαθνξηθήο
Δπηρείξεζεο
Δκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.

Λεηηνπξγία
Ν.3887/10

Α5.1.0.0-A56
Σαμηλφκεζε
Πηζηνπνηεηηθψλ
Σεισλείσλ θαη επηζηξνθή ηχπνπ Β ζηα αξκφδηα
ηεισλεία πνπ εθδφζεθαλ, κεηά ηελ θαηαρψξεζε
λέσλ νρεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ.
--Α5.1.0.0-Γ56.1 Σαμηλφκεζε Πηζηνπνηεηηθψλ
Σεισλείσλ θαη επηζηξνθή ηχπνπ Β ζηα αξκφδηα
ηεισλεία πνπ εθδφζεθαλ, κεηά ηελ θαηαρψξεζε
λέσλ νρεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ .
Α5.1.0.0-A57 Σήξεζε Μεηξψσλ ( Αδεηψλ Δ.Γ.Υ ,
Αδεηψλ Φ.Γ.Υ , Αδεηψλ Φ.Η.Υ Υσκαηνπξγηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ΦΗΥ Κιεηζηνχ ρψξνπ, Μεηαθνξηθέο
Δπηρεηξήζεηο Η.Μ.Δ , Πξνζσξηλέο άδεηεο ΦΗΥ).
Σήξεζε Μεηξψνπ πηλαθίδσλ, ζχκθσλα κε ην θεθ.
ΗΗ π;ξ. 5 ηεο Τ.Α. 19800/1-7-1982 (ΦΔΚ 455/Β
--Α5.1.0.0-Γ57.1 Σήξεζε Μεηξψσλ ( Αδεηψλ
Δ.Γ.Υ , Αδεηψλ Φ.Γ.Υ , Αδεηψλ Φ.Η.Υ
Υσκαηνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ΦΗΥ Κιεηζηνχ
ρψξνπ, Μεηαθνξηθέο Δπηρεηξήζεηο Η.Μ.Δ ,
Πξνζσξηλέο άδεηεο ΦΗΥ). Σήξεζε Μεηξψνπ
πηλαθίδσλ, ζχκθσλα κε ην θεθ. ΗΗ π;ξ. 5 ηεο Τ.Α.
19800/1-7-1982 (ΦΔΚ 455/Β)
Α5.1.0.0-A58 Υάξαμε - Αιιαγή αξηζκνχ πιαηζίνπ
ΔΗΥ, ΦΗΥ,ΓΗΥ, ΔΓΥ, ΦΓΥ, ΛΓΥ.
--Α5.1.0.0-Γ58.1 Υάξαμε - Αιιαγή αξηζκνχ
πιαηζίνπ ΔΗΥ, ΦΗΥ,ΓΗΥ, ΔΓΥ, ΦΓΥ, ΛΓΥ.
Α5.1.0.0-A59
Υνξήγεζε
άδεηαο
ζχζηαζεο
Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ απφ
ηδηνθηήηεο Δ.Γ.Υ .
--Α5.1.0.0-Γ59.1 Υνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο
Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ απφ
ηδηνθηήηεο Δ.Γ.Υ .
Α5.1.0.0-A60 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ ( ζέκαηα
αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη κεηαβηβάζεσλ)
--Α5.1.0.0-Γ60.1 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ ( ζέκαηα
αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη κεηαβηβάζεσλ)
Α5.1.0.0-A61 Υνξήγεζε λέαο άδεηαο Δ.Γ.Υ (λέν
δηθαίσκα ζέζεο ζε θπθινθνξία) ή Μεηαηξνπή
πθηζηάκελεο άδεηαο ζε άιιν ηχπν Ν. 4070/12
--Α5.1.0.0-Γ61.1 Υνξήγεζε λέαο άδεηαο Δ.Γ.Υ (λέν
δηθαίσκα ζέζεο ζε θπθινθνξία) ή Μεηαηξνπή
πθηζηάκελεο άδεηαο ζε άιιν ηχπν Ν. 4070/12
Α5.1.0.0-A62 Κνηλνηηθέο άδεηεο γηα δηεζλή νδηθή
κεηαθνξά επηβαηψλ(ΔΚ 1073/2009).

--Α5.1.0.0-Γ62.1 Κνηλνηηθέο άδεηεο γηα δηεζλή
νδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ(ΔΚ 1073/2009).
Α5.1.0.0-A63 Κνηλνηηθέο άδεηεο εκπνξεπκάησλ (ΔΚ
1072/2009) ΔΓΤΜ cop-document.
--Α5.1.0.0-Γ63.1 Κνηλνηηθέο άδεηεο εκπνξεπκάησλ
(ΔΚ 1072/2009) ΔΓΤΜ cop-document.
Α5.1.0.0-A64 Υνξήγεζε / αλαλέσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ
θαη επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ.
--Α5.1.0.0-Γ64.1 Υνξήγεζε /αλαλέσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ
θαη επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ.

Α5.2 Σκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ Οδήγεζεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Α5.2.0.0-A1 Αλαγγειία εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ
νδεγψλ πξνεξρφκελνπ απφ θξάηνο - κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο πεξί έλαξμεο ηεο ίδηαο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα
--Α5.2.0.0-Γ1.1 Αλαγγειία εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ
νδεγψλ πξνεξρφκελνπ απφ θξάηνο - κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο πεξί έλαξμεο ηεο ίδηαο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα
Α5.2.0.0-A2
Αλαγγειία
έλαξμεο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο εθπαηδεπηνχ ππνςεθίσλ νδεγψλ /
Αλαλέσζε δηθαηψκαηνο άζθεζεο επαγγέικαηνο
Δθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ
--Α5.2.0.0-Γ2.1 Αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο
επαγγέικαηνο εθπαηδεπηνχ ππνςεθίσλ νδεγψλ /
Αλαλέσζε δηθαηψκαηνο άζθεζεο επαγγέικαηνο
Δθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ
Α5.2.0.0-A3 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
Κέληξνπ Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ
νδεγψλ ΚΔ.Θ.Δ.Τ.Ο
--Α5.2.0.0-Γ3.1 Αλαγγειία ίδξπζεο Κέληξνπ
Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ
ΚΔ.Θ.Δ.Τ.Ο
--Α5.2.0.0-Γ3.2 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ
Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ
ΚΔ.Θ.Δ.Τ.Ο
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Α5.2.0.0-A4 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο / Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα
ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλφηεηαο Π.Δ.Η ζε νδεγνχο κεηαθνξάο επηβαηψλ
θαη εκπνξεπκάησλ/Αλαλέσζε  Σξνπνπνίεζε

Α5.2.0.0-A11 Διεγρνη ρνιψλ - ΚΔΘΔΤΟ ρνιψλ ΠΔΗ - ρνιψλ ΔΚΟΟΜΔΔ - ΔΚΑΜ

--Α5.2.0.0-Γ4.1 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο / Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα
ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλφηεηαο Π.Δ.Η ζε νδεγνχο κεηαθνξάο επηβαηψλ
θαη εκπνξεπκάησλ / Αλαλέσζε - Σξνπνπνίεζε

Α5.2.0.0-A12 Δμέηαζε νδεγψλ/ππνςεθίσλ νδεγψλ
απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα Ηαηξηθή Δπηηξνπή

Α5.2.0.0-A5 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο /Τπνθαηαζηήκαηνο ζρνιήο ππνςεθίσλ
νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

Α5.2.0.0-A13 Δμππεξέηεζε πειαηψλ ηειεθσληθά Πιεξνθνξίεο

--Α5.2.0.0-Γ5.1
Αλαγγειία
ίδξπζεο
/Τπνθαηαζηήκαηνο ζρνιήο ππνςεθίσλ νδεγψλ
απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
--Α5.2.0.0-Γ5.2
Αλαγγειία
ιεηηνπξγίαο
/Τπνθαηαζηήκαηνο ζρνιήο ππνςεθίσλ νδεγψλ
απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
Α5.2.0.0-A6 Αλαλέσζε - χλαςε ζπκβάζεσλ κε
γηαηξνχο Α βάζκηαο επηηξνπήο
--Α5.2.0.0-Γ6.1 Αλαλέσζε χλαςε ζπκβάζεσλ κε
γηαηξνχο Α βάζκηαο επηηξνπήο
Α5.2.0.0-A7 Αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο
--Α5.2.0.0-Γ7.1 Αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο
Α5.2.0.0-A8 Αληηθαηάζηαζε άδεηαο νδήγεζεο κε
Κνηλνηηθνχ Σχπνπ
--Α5.2.0.0-Γ8.1 Καηαρψξεζε ΑΜ
--Α5.2.0.0-Γ8.2 Καηαρψξεζε θσδηθνχ 095
Α5.2.0.0-A9 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήησλ
θαη κνηνζηθιεηψλ - παξαπνκπή γηα επαλεμέηαζε
νδεγψλ απηνθηλήησλ ακθηβφινπ νδεγεηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη πγείαο
--Α5.2.0.0-Γ9.1 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήησλ
θαη κνηνζηθιεηψλ - παξαπνκπή γηα επαλεμέηαζε
νδεγψλ απηνθηλήησλ ακθηβφινπ νδεγεηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη πγείαο

--Α5.2.0.0-Γ11.1 Διεγρνη ρνιψλ - ΚΔΘΔΤΟ ρνιψλ ΠΔΗ - ρνιψλ ΔΚΟΟΜΔΔ - ΔΚΑΜ

--Α5.2.0.0-Γ12.1 Δμέηαζε νδεγψλ/ππνςεθίσλ
νδεγψλ απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα Ηαηξηθή Δπηηξνπή

--Α5.2.0.0-Γ13.1
Δμππεξέηεζε
ηειεθσληθά - Πιεξνθνξίεο

πειαηψλ

Α5.2.0.0-A14
Δπαλαρνξήγεζε
/ρνξήγεζε
Διιεληθήο άδεηαο νδήγεζεο βάζε μέλεο ή ΔΟ
--Α5.2.0.0-Γ14.1
Δπαλαρνξήγεζε
/ρνξήγεζε
Διιεληθήο άδεηαο νδήγεζεο βάζε μέλεο ή ΔΟ
Α5.2.0.0-A15 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ
--Α5.2.0.0-Γ15.1 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ
Α5.2.0.0-A16 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ γηα ηε ρνξήγεζε ΠΔΗ
--Α5.2.0.0-Γ16.1 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ γηα ηε ρνξήγεζε ΠΔΗ
Α5.2.0.0-A17 Καηάζεζε θαθέινπ ππνςεθίνπ
νδεγνχ (αξρηθφο θάθεινο/επέθηαζε)-έθδνζε Γ.Δ.Δ.
--Α5.2.0.0-Γ17.1 Καηάζεζε θαθέινπ ππνςεθίνπ
νδεγνχ (αξρηθφο θάθεινο/επέθηαζε)-έθδνζε Γ.Δ.Δ.
Α5.2.0.0-A18 Μεηαηξνπή άδεηαο νδήγεζεο
--Α5.2.0.0-Γ18.1 Μεηαηξνπή άδεηαο νδήγεζεο
Α5.2.0.0-A19 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ
--Α5.2.0.0-Γ19.1 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ

Α5.2.0.0-A10 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ νδεγψλ ππνθαηαζηεκάησλ - ζρνιψλ ΚΔΘΔΤΟ - ζρνιψλ
ΠΔΗ - ΔΚΑΜ - ΔΚΟΟΜΔ.

Α5.2.0.0-A20
Υνξήγεζε
/
αλαλέσζε
/
αληηθαηάζηαζε / αιιαγή ζηνηρείσλ θαξηψλ
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγείαηερλίηεο, επηρεηξήζεηο θαη γηα Αξρέο Διέγρνπ

--Α5.2.0.0-Γ10.1 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ νδεγψλ ππνθαηαζηεκάησλ - ζρνιψλ ΚΔΘΔΤΟ - ζρνιψλ
ΠΔΗ - ΔΚΑΜ - ΔΚΟΟΜΔ

--Α5.2.0.0-Γ20.1 Υνξήγεζε / αλαλέσζε /
αληηθαηάζηαζε / αιιαγή ζηνηρείσλ θαξηψλ
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγείαηερλίηεο, επηρεηξήζεηο θαη γηα Αξρέο Διέγρνπ
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Α5.2.0.0-A21 Υνξήγεζε / αλαλέσζε / επέθηαζε
εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο
Υξήζεσο απηνθηλήησλ
--Α5.2.0.0-Γ21.1 Υνξήγεζε / αλαλέσζε / επέθηαζε
εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο
Υξήζεσο απηνθηλήησλ
Α5.2.0.0-A22 Υνξήγεζε αληηγξάθνπ απψιεηαο
άδεηαο νδήγεζεο
--Α5.2.0.0-Γ22.1 Υνξήγεζε αληηγξάθνπ απψιεηαο
άδεηαο νδήγεζεο
Α5.2.0.0-A23 Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιφγσ θζνξάο
άδεηαο νδήγεζεο
--Α5.2.0.0-Γ23.1 Υνξήγεζε
θζνξάο άδεηαο νδήγεζεο

αληηγξάθνπ

--Α5.3.0.0-Γ1.4 Αξρηθφο Σερληθφο Διεγρνο Φ>3,5Σ
Μ.Β & ΤΡΜΧΝ.
--Α5.3.0.0-Γ1.5
Αξρηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Γ.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ1.6
Αξρηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Η.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ1.7
Αξρηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΑΣΗΚΟΤ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ1.8
Αξρηθφο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ <3,5Σ Μ.Β

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ1.9
Αξρηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ >3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ.

ιφγσ
--Α5.3.0.0-Γ1.10 Αξρηθφο
ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ

Σερληθφο

Διεγρνο

Α5.2.0.0-A24 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ
--Α5.2.0.0-Γ24.1 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ
Α5.2.0.0-A25 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Οδεγψλ Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ
ΔΚΟΟΜΔΔ
--Α5.2.0.0-Γ25.1
Αλαγγειία
ίδξπζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο ρνιήο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο Οδεγψλ Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ
Δκπνξεπκάησλ ΔΚΟΟΜΔΔ

--Α5.3.0.0-Γ1.11 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ
Σερληθνχ Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )
Α5.3.0.0-A2
Ορεκάησλ
--Α5.3.0.0-Γ2.1
Δ.Η.Υ.

Πεξηνδηθφο

Πεξηνδηθφο

Σερληθφο

Σερληθφο

Έιεγρνο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ2.2 Πεξηνδηθφο Σερληθφο Διεγρνο ΔΓΥ
Πεξηνδηθφο

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ2.4 Πεξηνδηθφο
Φ>3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ .

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.2.0.0-Γ26.1
Αλαγγειία
ίδξπζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο ρνιήο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο Μεηαθνξψλ .Δ.Κ.Α.Μ.

--Α5.3.0.0-Γ2.5 Πεξηνδηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Γ.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

Α5.2.0.0-A27 Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ΔΓΥ

--Α5.3.0.0-Γ2.6 Πεξηνδηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Η.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ2.7 Πεξηνδηθφο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΑΣΗΚΟΤ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ2.8 Πεξηνδηθφο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ <3,5Σ Μ.Β

Σερληθφο

Διεγρνο

Α5.2.0.0-A26 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Μεηαθνξψλ .Δ.Κ.Α.Μ.

Α5.3 Σκήκα ΚΣΔΟ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

--Α5.3.0.0-Γ2.3
Φ<3,5Σ Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ2.9 Πεξηνδηθφο Σερληθφο Διεγρνο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ >3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ.
Αξκνδηφηεηεο
Α5.3.0.0-A1 Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο Ορεκάησλ
--Α5.3.0.0-Γ1.1 Αξρηθφο Σερληθφο Διεγρνο Δ.Η.Υ.

--Α5.3.0.0-Γ2.10 Πεξηνδηθφο Σερληθφο Διεγρνο
ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ
--Α5.3.0.0-Γ2.11 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ
Σερληθνχ Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )

--Α5.3.0.0-Γ1.2 Αξρηθφο Σερληθφο Διεγρνο ΔΓΥ
--Α5.3.0.0-Γ1.3 Αξρηθφο Σερληθφο Διεγρνο Φ<3,5Σ
Μ.Β

Α5.3.0.0-A3
Ορεκάησλ.
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--Α5.3.0.0-Γ3.1 Δθνχζηνο Σερληθφο Διεγρνο Δ.Η.Υ.

--Α5.3.0.0-Γ4.10 Δηδηθφο Σερληθφο
Αθαίξεζε Αμφλσλ Φνξηεγψλ>3,5Σ Μ.Β

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ3.2 Δθνχζηνο Σερληθφο Διεγρνο ΔΓΥ
Δθνχζηνο

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.11 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Με
Πξνεγθαηεζηεκέλν A.B.S Φνξηεγψλ>3,5Σ Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ3.4 Δθνχζηνο
Φ>3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.12 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Με
Πξνεγθαηεζηεκέλν A.B.S Λεσθνξείσλ

--Α5.3.0.0-Γ3.5 Δθνχζηνο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Γ.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.13 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Δθ ησλ
Τζηέξσλ Σνπνζέηεζε A.B.S Φνξηεγψλ>3,5Σ Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ3.6 Δθνχζηνο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Η.Υ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.14 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Δθ ησλ
Τζηέξσλ Σνπνζέηεζε A.B.S Λεσθνξείσλ

--Α5.3.0.0-Γ3.7 Δθνχζηνο
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΑΣΗΚΟΤ

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.15 Δθδνζε Πξαθηηθνχ - Βεβαίσζεο
Σερληθνχ Διέγρνπ.

--Α5.3.0.0-Γ3.8 Δθνχζηνο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ <3,5Σ Μ.Β

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.16 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ
Σερληθνχ Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )

--Α5.3.0.0-Γ3.9 Δθνχζηνο Σερληθφο
ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ >3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ3.10 Δθνχζηνο
ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ3.3
Φ<3,5Σ Μ.Β

Σερληθφο

--Α5.3.0.0-Γ3.11 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ
Σερληθνχ Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )
Α5.3.0.0-A4 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Ορεκάησλ
--Α5.3.0.0-Γ4.1
Δηδηθφο
Σερληθφο
Δγθαηάζηαζεο Τγξαεξηνθίλεζεο Δ.Η.Υ.

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.2
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Δγθαηάζηαζεο Τγξαεξηνθίλεζεο Φ.Η.Υ. <3,5Σ Μ.Β
--Α5.3.0.0-Γ4.3
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Απεγθαηάζηαζεο Τγξαεξηνθίλεζεο Δ.Η.Υ.
--Α5.3.0.0-Γ4.4
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Απεγθαηάζηαζεο Τγξαεξηνθίλεζεο Φ.Η.Υ. <3,5Σ
Μ.Β .
--Α5.3.0.0-Γ4.5
Δηδηθφο
Σερληθφο
Δγθαηάζηαζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ΔΗΥ

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.6
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Δγθαηάζηαζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ Φ.Η.Υ. <3,5Σ Μ.Β
--Α5.3.0.0-Γ4.7
Δηδηθφο
Σερληθφο
Απεγθαηάζηαζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ ΔΗΥ

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ4.8
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Απεγθαηάζηαζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ Φ.Η.Υ. <3,5Σ
Μ.Β
--Α5.3.0.0-Γ4.9
Δηδηθφο
Σερληθφο
Πξφζζεζε Αμφλσλ Φνξηεγψλ>3,5Σ Μ.Β

Διεγρνο

Α5.3.0.0-A5 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Ορεκάησλ
Μεηαθνξάο Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ &Δππαζψλ
Πξντνλησλ
--Α5.3.0.0-Γ5.1
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Ορεκάησλ Μεηαθνξάο Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ ( ADR
) Φ.Η.Υ. <3,5Σ Μ.Β
--Α5.3.0.0-Γ5.2
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Ορεκάησλ Μεηαθνξάο Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ ( ADR
) Φ.Η.Υ. >3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ
--Α5.3.0.0-Γ5.3
Δηδηθφο
Σερληθφο
Διεγρνο
Ορεκάησλ Μεηαθνξάο Δππαζψλ Πξντφλησλ ( ATP
) Φ.Η.Υ. >3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ
--Α5.3.0.0-Γ5.4 Δθδνζε Πξαθηηθνχ - Βεβαίσζεο
Σερληθνχ Διέγρνπ.
--Α5.3.0.0-Γ5.5 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ Σερληθνχ
Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )
Α5.3.0.0-A6
Δηδηθφο
Δθπαηδεπηηθψλ Ορεκάησλ.

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ6.1 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Δ.Η.Υ.
--Α5.3.0.0-Γ6.2 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Φ.Η.Υ.
>3,5Σ Μ.Β
--Α5.3.0.0-Γ6.3 Δηδηθφο Σερληθφο Διεγρνο Φ.Η.Υ.
>3,5Σ Μ.Β & ΤΡΜΧΝ.
--Α5.3.0.0-Γ6.4
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ

Δηδηθφο

Σερληθφο

Διεγρνο

--Α5.3.0.0-Γ6.5 Δθδνζε Πξαθηηθνχ - Βεβαίσζεο
Σερληθνχ Διέγρνπ.
--Α5.3.0.0-Γ6.6 Δθδνζε ( Γ.Σ.Δ ) Γειηίνπ Σερληθνχ
Διέγρνπ ( Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα )
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Α5.3.0.0-A7 Διεγρνο Καπζαεξίσλ Ορεκάησλ

--Α5.3.0.0-Γ9.3 Γηαθίλεζε Δλδεηθηηθψλ εκάησλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.1
Διεγρνο
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) Δ.Η.Υ.

Καπζαεξίσλ

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.4 Γηαθίλεζε
Δμεξρνκέλσλ Δγγξάθσλ.

Δηζεξρνκέλσλ

--Α5.3.0.0-Γ7.2
Διεγρνο
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΔΓΥ

Καπζαεξίσλ

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.5 Γηεθπεξαίσζε Δηζεξρνκέλσλ 
Δμεξρνκέλσλ Δγγξάθσλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.3
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) Φ.Η.Υ. <3,5Σ Μ.Β

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.6 Ζκεξήζηα ηαηηζηηθά ηνηρεία
Σερληθψλ Διέγρσλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.4
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) Φ.Η.Υ. >3,5Σ Μ.Β

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.7 Μεληαία
Σερληθψλ Διέγρσλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.5
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Γ.Υ

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.8 Ζκεξήζηα Οηθνλνκηθά ηνηρεία
Σερληθψλ Διέγρσλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.6
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Η.Υ

θαη

--Α5.3.0.0-Γ9.9 Μεληαία
Σερληθψλ Διέγρσλ.

ηαηηζηηθά



ηνηρεία

Οηθνλνκηθά

ηνηρεία

--Α5.3.0.0-Γ7.7
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
θαη
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΑΣΗΚΟΤ

--Α5.3.0.0-Γ9.10 Πξνγξακκαηηζκφο Ορεκάησλ γηα
Σερληθφ Διεγρν.

--Α5.3.0.0-Γ7.8
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
θαη
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ <3,5Σ Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ9.11 Πιεξνθνξίεο γηα Σερληθφ Διεγρν
Ορεκάησλ.

--Α5.3.0.0-Γ7.9
Διεγρνο
Καπζαεξίσλ
θαη
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΒΤΣΗΟΦΟΡΟΤ >3,5Σ Μ.Β

Α5.3.0.0-A10
Γηαδηθαζίεο
Διέγρσλ

δηεθπεξαίσζεο  Πηζηνπνίεζε ISO 9001/2008
(N.4070/2012 αξζξ.185 παξ.10 δ ).

--Α5.3.0.0-Γ7.10
Διεγρνο Καπζαεξίσλ
Υνξήγεζε ( Κ.Δ.Κ ) ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ

θαη

--Α5.3.0.0-Γ7.11 Δθδνζε ( Κ.Δ.Κ ) Κάξηα Διέγρνπ
Καπζαεξίσλ
Α5.3.0.0-A8 Έιεγρνο Καπζαεξίσλ Ορεκάησλ απφ
Κηλεηή κνλάδα ζηνλ Γξφκν

--Α5.3.0.0-Γ10.1 Ζκεξήζηνη
Διεγρνη Ορεκάησλ.

Γεηγκαηνιεπηηθνί

--Α5.3.0.0-Γ10.2 Δπνπηεία Λεηηνπξγίαο Τπεξεζίαο
( ISO 9001/2008 ).
--Α5.3.0.0-Γ10.3
Θεκάησλ.

Γηεθπεξαίσζε

Τπεξεζηαθψλ

--Α5.3.0.0-Γ8.1 Διεγρνο Καπζαεξίσλ Δ.Η.Υ
--Α5.3.0.0-Γ8.2 Διεγρνο Καπζαεξίσλ ΔΓΥ

--Α5.3.0.0-Γ10.4 Καζεκεξηλφο
Λεηηνπξγίαο Μεραλεκάησλ.

--Α5.3.0.0-Γ8.3 Διεγρνο Καπζαεξίσλ Φ.Η.Υ. <3,5Σ
Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ10.5 Πξνεηνηκαζία θαιήο Λεηηνπξγίαο
Μεραλεκάησλ.

--Α5.3.0.0-Γ8.4 Διεγρνο Καπζαεξίσλ Φ.Η.Υ. >3,5Σ
Μ.Β

--Α5.3.0.0-Γ10.6
Γηαδηθαζία
Πηζηνπνίεζεο ISO 9001/2008.

--Α5.3.0.0-Γ8.5
ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ

Διεγρνο

Καπζαεξίσλ

--Α5.3.0.0-Γ8.6 Πηζηνπνίεζε  Βεβαίσζε Διέγρνπ
--Α5.3.0.0-Γ8.7 ηαηηζηηθά Ζκεξήζηα & Μεληαία
Α5.3.0.0-A9 Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε
--Α5.3.0.0-Γ9.1 Γηαθίλεζε
Διέγρνπ ( Γ.Σ.Δ )

Γειηίσλ

Σερληθνχ

--Α5.3.0.0-Γ9.2 Γηαθίλεζε Γειηίσλ
Διέγρνπ Καπζαεξίσλ ( Κ.Δ.Κ )

Καξηψλ

--Α5.3.0.0-Γ10.7
ζπζηήκαηνο.

Διεγρνο

Διεγρνο

θαιήο

ελεξγεηψλ

Μεραλνγξαθηθνχ

--Α5.3.0.0-Γ10.8 Διεγρνο σζηήο Λεηηνπξγίαο
πζηήκαηνο Πνηφηεηαο.
--Α5.3.0.0-Γ10.9 Δθπαίδεπζεο - Πηζηνπνίεζεο
Σερληθνχ Γηεπζπληή ( ISO 9001/2008 ).
--Α5.3.0.0-Γ10.10 Δθπαίδεπζεο - Πηζηνπνίεζεο
Σερληθψλ Τπαιιήισλ ( ISO 9001/2008 ).
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Α5.4 Σερληθφ Σκήκα
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Α5.4.0.0-A7 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ πιπληεξίνπ-ιηπαληεξίνπ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ

Αξκνδηφηεηεο

--Α5.4.0.0-Γ7.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ πιπληεξίνπ-ιηπαληεξίνπ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ

Α5.4.0.0-A1 Διεγρνο πξνυπνζέζεσλ αιιαγήο
θχξησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
απηνθηλήησλ

κνηνζηθιεηψλ ( Αιιαγή θηλεηήξα θ.ι.π.).

Α5.4.0.0-A8 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
άλεπ αληιηψλ θαπζίκσλ

--Α5.4.0.0-Γ1.1 Διεγρνο πξνυπνζέζεσλ αιιαγήο
θχξησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
απηνθηλήησλ

κνηνζηθιεηψλ ( Αιιαγή θηλεηήξα θ.ι.π.).

--Α5.4.0.0-Γ8.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
άλεπ αληιηψλ θαπζίκσλ

Α5.4.0.0-A2 πγθξφηεζε επηηξνπψλ ειέγρνπ
ηαπηφηεηαο απηνθηλήησλ  κνηνζηθιεηψλ.

Α5.4.0.0-A9 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζπλεξγείνπ
επηζθεπήο
θαη
ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ

--Α5.4.0.0-Γ2.1 πγθξφηεζε επηηξνπψλ ειέγρνπ
ηαπηφηεηαο απηνθηλήησλ  κνηνζηθιεηψλ.
Α5.4.0.0-A3
Αλαγγειία
έλαξμεο
επαγγέικαηνο /Υνξήγεζε πηπρίνπ
αζπξκάηνπ , ξαδηνεξαζηηέρλε , άδεηαο
επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιφγνπ Α
ξαδηνηερλίηε , βνεζνχ ξαδηνηερλίηε κε
εμεηάζεηο .

άζθεζεο
ρεηξηζηή
άζθεζεο
θαη Β,
ή ρσξίο

--Α5.4.0.0-Γ3.1 Αλαγγειία έλαξμεο
επαγγέικαηνο /Υνξήγεζε πηπρίνπ
αζπξκάηνπ , ξαδηνεξαζηηέρλε , άδεηαο
επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιφγνπ Α
ξαδηνηερλίηε , βνεζνχ ξαδηνηερλίηε κε
εμεηάζεηο .

άζθεζεο
ρεηξηζηή
άζθεζεο
θαη Β,
ή ρσξίο

Α5.4.0.0-A4 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ξαδηνειεθηξηθνχ εξγαζηεξίνπ θαηεγνξηψλ Α, Β, Γ
(έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο αδείαο θαη
επηβνιή ζρεηηθψλ θπξψζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ4.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ξαδηνειεθηξηθνχ εξγαζηεξίνπ θαηεγνξηψλ Α, Β, Γ
(έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο αδείαο θαη
επηβνιή ζρεηηθψλ θπξψζεσλ.
Α5.4.0.0-A5 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηαζκνχ
ππεξαζηηθψλ
ιεσθνξείσλ
άλεπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ
--Α5.4.0.0-Γ5.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηαζκνχ
ππεξαζηηθψλ
ιεσθνξείσλ
άλεπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ
Α5.4.0.0-A6 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θφξησζε
εκπνξεπκάησλ άλεπ εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ
θαπζίκσλ
--Α5.4.0.0-Γ6.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θφξησζε
εκπνξεπκάησλ άλεπ εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ
θαπζίκσλ

--Α5.4.0.0-Γ9.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζπλεξγείνπ
επηζθεπήο
θαη
ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
Α5.4.0.0-A10 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ππαίζξηνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
--Α5.4.0.0-Γ10.1 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ππαίζξηνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
Α5.4.0.0-A11 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο απηφλνκεο
παλειιαδηθήο επηρείξεζεο νδηθήο βνήζεηαο
νρεκάησλ / ΑΝΑΝΔΧΖ
--Α5.4.0.0-Γ11.1 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο απηφλνκεο
παλειιαδηθήο επηρείξεζεο νδηθήο βνήζεηαο
νρεκάησλ / ΑΝΑΝΔΧΖ
Α5.4.0.0-A12 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ
Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Η.Κ.Σ.Δ.Ο.)
--Α5.4.0.0-Γ12.1 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ
Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Η.Κ.Σ.Δ.Ο.)
Α5.4.0.0-A13 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο ζπλεξγάηε
νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ / ΑΝΑΝΔΧΖ
--Α5.4.0.0-Γ13.1 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο ζπλεξγάηε
νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ
Α5.4.0.0-A14 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ14.1 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
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Α5.4.0.0-A15 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο ζθξάγηζεο
εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ
απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ15.1 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο ζθξάγηζεο
εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.4.0.0-A16 Δθδνζε κεκνλσκέλεο έγθξηζεο ηχπνπ
νρήκαηνο Eηδηθήο Xξήζεο Eηδηθνχ θνπνχ
--Α5.4.0.0-Γ16.1 Δθδνζε κεκνλσκέλεο έγθξηζεο
ηχπνπ νρήκαηνο Eηδηθήο Xξήζεο Eηδηθνχ θνπνχ
Α5.4.0.0-A17 Διεγρνο ζπζθεπψλ γηα ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηφηεηα (EMC) επνπηεία  έιεγρνο 
θπξψζεηο Κ.Τ.Α. 94649/8682/1993.
--Α5.4.0.0-Γ17.1 Διεγρνο ζπζθεπψλ γηα ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηφηεηα (EMC) επνπηεία  έιεγρνο 
θπξψζεηο Κ.Τ.Α. 94649/8682/1993.
Α5.4.0.0-A18 Διεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ
θπθινθνξίαο
ησλ
Φ.Γ.Υ.
απηνθηλήησλ, Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Φ.Η.Υ.
απηνθηλήησλ θαη ε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ
θπξψζεσλ (Μηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ ) .
--Α5.4.0.0-Γ18.1 Διεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ
θαη πξνυπνζέζεσλ θπθινθνξίαο ησλ Φ.Γ.Υ.
απηνθηλήησλ, Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Φ.Η.Υ.
απηνθηλήησλ θαη ε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ
θπξψζεσλ (Μηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ ) .
Α5.4.0.0-A19 Δμππεξέηεζε πειαηψλ ηειεθσληθά Πιεξνθνξίεο
--Α5.4.0.0-Γ19.1
Δμππεξέηεζε
ηειεθσληθά - Πιεξνθνξίεο

πειαηψλ

Α5.4.0.0-A20 Ζ ξχζκηζε ζεκάησλ επηθνηλσληψλ
εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Καζηνξηάο [ξαδηνζηαζκψλ (CB) ,
ζηαζκψλ ηειεφξαζεο, ζηαζκψλ αζπξκάηνπ, δεθηψλ
ιήςεο- θεξαίεο ξαδηναλαθνηλψζεσλ, ε αζπξκάησλ
ηειεθψλσλ θαη ζπζθεπψλ].
--Α5.4.0.0-Γ20.1 Ζ ξχζκηζε ζεκάησλ επηθνηλσληψλ
εληφο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Καζηνξηάο [ξαδηνζηαζκψλ (CB) ,
ζηαζκψλ ηειεφξαζεο, ζηαζκψλ αζπξκάηνπ, δεθηψλ
ιήςεο- θεξαίεο ξαδηναλαθνηλψζεσλ, ε αζπξκάησλ
ηειεθψλσλ θαη ζπζθεπψλ].
Α5.4.0.0-A21 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε εηζαγσγηθνχ
επηπέδνπ θαη θαηεγνξίαο 1.

--Α5.4.0.0-Γ21.1 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε εηζαγσγηθνχ
επηπέδνπ θαη θαηεγνξίαο 1.
Α5.4.0.0-A22 Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο
άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιφγνπ
θαη ξαδηνηερλίηε θαη ησλ αδεηψλ ξαδηνζηαζκψλ
(CB), ζηαζκψλ αζπξκάηνπ, δεθηψλ ιήςεο
θεξαηψλ
ξαδηναλαθνηλψζεσλ,
εηδηθψλ
ξαδηνδηθηχσλ,
αζχξκαησλ
ηειεθψλσλ
θαη
ζπζθεπψλ, ν έιεγρνο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε
επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ22.1 Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ φξσλ
ηεο
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ξαδηνειεθηξνιφγνπ θαη ξαδηνηερλίηε θαη ησλ
αδεηψλ ξαδηνζηαζκψλ (CB), ζηαζκψλ αζπξκάηνπ,
δεθηψλ ιήςεο θεξαηψλ ξαδηναλαθνηλψζεσλ,
εηδηθψλ ξαδηνδηθηχσλ, αζχξκαησλ ηειεθψλσλ θαη
ζπζθεπψλ, ν έιεγρνο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε
επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ.
Α5.4.0.0-A23
θξάγηζε
/
Απνζθξάγηζε
εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ
απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ23.1 θξάγηζε / Απνζθξάγηζε
εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ
απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.4.0.0-A24 Σερληθφο έιεγρνο - επηζεσξήζεηο
απηνθηλήησλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα έθδνζε άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη άιισλ πεξηπηψζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ24.1 Σερληθφο έιεγρνο - επηζεσξήζεηο
απηνθηλήησλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα έθδνζε άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη άιισλ πεξηπηψζεσλ.
Α5.4.0.0-A25
Υνξήγεζε
/
αλαλέσζε
/
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ αδείαο
ιεηηνπξγηάο ξαδηνεξαζηηερληθνχ ζηαζκνχ
--Α5.4.0.0-Γ25.1 Υνξήγεζε / αλαλέσζε /
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ αδείαο
ιεηηνπξγίαο ξαδηνεξαζηηερληθνχ ζηαζκνχ
Α5.4.0.0-A26
Υνξήγεζε
/
αλαλέσζε
/
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ εηδηθήο άδεηα
θαηεγνξίαο 1 αλακεηαδνηψλ επαλαιεπηψλξαδηνθάξσλ
--Α5.4.0.0-Γ26.1 Υνξήγεζε / αλαλέσζε /
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ εηδηθήο άδεηα
θαηεγνξίαο 1 αλακεηαδνηψλ επαλαιεπηψλξαδηνθάξσλ
Α5.4.0.0-A27
Υνξήγεζε
/
αλαλέσζε
/
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ θαξηψλ
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγείαηερλίηεο, επηρεηξήζεηο θαη γηα Αξρέο Διέγρνπ
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--Α5.4.0.0-Γ27.1 Υνξήγεζε / αλαλέσζε /
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ θαξηψλ
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγείαηερλίηεο, επηρεηξήζεηο θαη γηα Αξρέο Διέγρνπ

--Α5.4.0.0-Γ34.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηεγαζκέλνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ

Α5.4.0.0-A28 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Ακηγψο ή Μηθηνχ Πξαηεξίνπ Τγξψλ
Καπζίκσλ & πγξαεξίνπ

Α5.4.0.0-A35 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ

--Α5.4.0.0-Γ28.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο /
ιεηηνπξγίαο / Δγθξηζεο ζρεδηαγξακκάησλ /
Αλαλέσζε / Αιιαγή εθκεηαιιεπηή Ακηγψο ή
Μηθηνχ Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ & Τγξαεξίνπ

Α5.4.0.0-A36 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ Ζ/Μ
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ
θαη
ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ

Α5.4.0.0-A29 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο
ιεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ

--Α5.4.0.0-Γ36.1 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ Ζ/Μ
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ
θαη
ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ

θαη

--Α5.4.0.0-Γ29.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο /
ιεηηνπξγίαο / Δγθξηζεο ζρεδηαγξακκάησλ /
Αλαλέσζε / Αιιαγή εθκεηαιιεπηή Πξαηεξίνπ
Τγξψλ Καπζίκσλ
Α5.4.0.0-A30 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Πξαηεξίσλ δηαλνκήο πεπηεζκέλνπ
θπζηθνχ αεξίνπ
--Α5.4.0.0-Γ30.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο /
ιεηηνπξγίαο / Δγθξηζεο ζρεδηαγξακκάησλ /
Αλαλέσζε / Αιιαγή εθκεηαιιεπηή Πξαηεξίσλ
δηαλνκήο πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ
Α5.4.0.0-A31
Υνξήγεζε
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ κε ή ρσξίο εμεηάζεηο
--Α5.4.0.0-Γ31.1 Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ κε ή ρσξίο εμεηάζεηο
Α5.4.0.0-A32 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ
θαπζίκσλ
--Α5.4.0.0-Γ32.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ
θαπζίκσλ
Α5.4.0.0-A33 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα
θφξησζε εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ
--Α5.4.0.0-Γ33.1 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα
θφξησζε εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ
Α5.4.0.0-A34 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζηεγαζκέλνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
εγθαηαζηάζεσλ αληιηψλ θαπζίκσλ

--Α5.4.0.0-Γ35.1 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ

Α5.4.0.0-A37
Υνξήγεζε
εθηεισληζκφ απηνθηλήησλ.
--Α5.4.0.0-Γ37.1 Υνξήγεζε
εθηεισληζκφ απηνθηλήησλ.

βεβαίσζεο

βεβαίσζεο

γηα

γηα

Α5.4.0.0-A38 Υνξήγεζε Γεληθψλ Δγθξίζεσλ
Μεκνλσκέλνπ Ορήκαηνο - Μνηνζηθιεηψλ κνηνπνδειάησλ
Ρπκνπιθνχκελσλ
Ζκηξπκνπιθνχκελσλ
--Α5.4.0.0-Γ38.1 Υνξήγεζε Γεληθψλ Δγθξίζεσλ
Μεκνλσκέλνπ Ορήκαηνο - Μνηνζηθιεηψλ κνηνπνδειάησλ
Ρπκνπιθνχκελσλ
Ζκηξπκνπιθνχκελσλ
Α5.4.0.0-A39 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ δηαζθεπήο
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.
--Α5.4.0.0-Γ39.1 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ δηαζθεπήο
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.
Α5.4.0.0-A40
Υνξήγεζε
Δγθξίζεσλ
ηχπνπ
κεκνλσκέλσλ απηνθηλήησλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
--Α5.4.0.0-Γ40.1 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ ηχπνπ
κεκνλσκέλσλ απηνθηλήησλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Α5.4.0.0-A41 Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ησλ
ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο ηαρνγξάθσλ.
--Α5.4.0.0-Γ41.1 Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ησλ
ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο ηαρνγξάθσλ.
Α5.4.0.0-A42 Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ησλ
ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ γηα ρνξήγεζε
θάξηαο
ειέγρνπ
θαπζαεξίσλ
(Κ.Δ.Κ.)
103079/3712/92 θαη Φ50/74702/3233/97 Κ.Τ.Α.
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--Α5.4.0.0-Γ42.1 Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ησλ
ζπλεξγείσλ επηζθεπήο νρεκάησλ γηα ρνξήγεζε
θάξηαο
ειέγρνπ
θαπζαεξίσλ
(Κ.Δ.Κ.)
103079/3712/92 θαη Φ50/74702/3233/97 Κ.Τ.Α
Α5.4.0.0-A43
Υνξήγεζε
θαξηψλ
ειέγρνπ
θαπζαεξίσλ
(Κ.Δ.Κ.)
ζε
εμνπζηνδνηεκέλα
ζπλεξγεία θαη ΚΣΔΟ 103079/3712/92 θαη
Φ50/74702/3233/97 Κ.Τ.Α.
--Α5.4.0.0-Γ43.1 Υνξήγεζε
θαπζαεξίσλ
(Κ.Δ.Κ.)
ζε
ζπλεξγεία θαη ΚΣΔΟ

θαξηψλ ειέγρνπ
εμνπζηνδνηεκέλα

Α5.4.0.0-A44
Υνξήγεζε
Καηαιφγνπ
Δθαξκνδφκελσλ
Π.Π.Γ.
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
--Α5.4.0.0-Γ44.1
Υνξήγεζε
Καηαιφγνπ
Δθαξκνδφκελσλ
Π.Π.Γ.
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
Α5.4.0.0-A45 Υνξήγεζε
ειαθξψλ ξπκνπιθνχκελσλ

ζεκεηψκαηνο

έιμεο

--Α5.4.0.0-Γ45.1 Υνξήγεζε ζεκεηψκαηνο έιμεο
ειαθξψλ ξπκνπιθνχκελσλ
Α5.4.0.0-A46
Υνξήγεζε
Πξνζάξηεζεο Ρπκνπιθνχκελνπ

εκεηψκαηνο

--Α5.4.0.0-Γ46.1
Υνξήγεζε
εκεηψκαηνο
πξνζάξηεζεο ξπκνπιθνχκελνπ (κπαγθαδηέξα ηξέηιεξ-ηξνρφζπηηνπ)
γηα
Δπηβαηηθφ
φρεκα
Ηδησηηθήο Υξήζεο.
Α5.4.0.0-A47 Υνξήγεζε / αλαλέσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ
θαη επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ.
Α5.4.0.0-A48 Διεγρνη εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ
πγξψλ θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ
- πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ
- ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
--Α5.4.0.0-Γ48.1
Διεγρνη
εγθαηαζηάζεσλ
πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.4.0.0-A49 Διεγρνο δηαηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
Π.Π.Γ. πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσο
--Α5.4.0.0-Γ49.1 Διεγρνο δηαηήξεζεο ησλ φξσλ
ησλ Π.Π.Γ. πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσο

--Α5.4.0.0-Γ50.1 Δθδνζε θάξηαο ADR
Α5.4.0.0-A51 Δθδνζε ΠΔΔ
--Α5.4.0.0-Γ51.1 Δθδνζε ΠΔΔ
Α5.4.0.0-A52 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ρνξήγεζε
θάξηαο ADR
--Α5.4.0.0-Γ52.1 Θεσξεηηθέο
ρνξήγεζε θάξηαο ADR

εμεηάζεηο

γηα

Α5.4.0.0-A53 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο γηα ρνξήγεζε
θάξηαο ΠΔΔ
--Α5.4.0.0-Γ53.1 Θεσξεηηθέο
ρνξήγεζε θάξηαο ΠΔΔ

εμεηάζεηο

γηα

Α5.5 Σκήκα Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Δνξδαίαο
Γηεχζπλζεο
Μεηαθνξψλ
θαη
Δπηθνηλσληψλ ΠΔ Κνδάλεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Α5.5.0.0-A1 ΄Aδεηα πλεξγάηε
νδηθήο βνήζεηαο /Αλαλέσζε

επηρεηξήζεσλ

--Α5.5.0.0-Γ1.1 ΄Aδεηα πλεξγάηε επηρεηξήζεσλ
νδηθήο βνήζεηαο /Αλαλέσζε
Α5.5.0.0-A2 Αλάθιεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη
πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ,ΦΓΥ,ΔΓΥ,ΛΓΥ).
--Α5.5.0.0-Γ2.1 Αλάθιεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη
πηλαθίδσλ.(ΦΗΥ,ΦΓΥ,ΔΓΥ,ΛΓΥ).

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΔΗΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
Α5.5.0.0-A3 ΄Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Φ.Η.Υ.
Α5.5.0.0-A4 Αιιαγή ρξψκαηνο νρεκάησλ
Α5.5.0.0-A5 Αληίγξαθα
(Απψιεηα, θζνξά, θινπή)

αδεηψλ

θπθινθνξίαο

Α5.5.0.0-A6 Αληίγξαθν βηβιηαξίνπ κεηαβνιψλ
θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο απηνθηλήησλ ΦΗΥ, ΦΓΥ,
ΔΓΥ
Α5.5.0.0-A7 Αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ (θζνξά,
θινπή, απψιεηα)

Α5.4.0.0-A50 Δθδνζε θάξηαο ADR
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Α5.5.0.0-A8 Απνζηνιή θαθέινπ νρήκαηνο ζε άιιε
ζπγθνηλσληαθή πεξηνρή

Α5.5.0.0-A28 Μεηαβηβάζεηο ΔΗΥ, ΓΗΥ.
Α5.5.0.0-A29 Μεηαβηβάζεηο θνξηεγψλ

Α5.5.0.0-A9
Απνραξαθηεξηζκφο
Γεκνζίαο Υξήζεο

νρεκάησλ
Α5.5.0.0-A30 Μεηαηξνπή πξνζσξηλήο άδεηαο ΦΗΥ
ζε νξηζηηθή

Α5.5.0.0-A10 Αξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο
απηνθηλήησλ
Α5.5.0.0-A11 Γηφξζσζε αδείαο
νρήκαηνο ιφγσ αιιαγήο θηλεηήξα

θπθινθνξίαο

Α5.5.0.0-A12 Δθδνζε άδεηαο δεκνζίαο (θαηλνχξηα)
ΦΓΥ, ΔΓΥ
Α5.5.0.0-A13 Δθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ιφγσ
κεηαηξνπήο ακαμψκαηνο ή αιιαγήο ακαμψκαηνο ή
αχμεζεο κηθηνχ βάξνπο
Α5.5.0.0-A14 Δθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ιφγσ
πξνζάξηεζεο ξπκνπιθνχκελνπ - επηθαζήκελνπ

Α5.5.0.0-A31 Οξηζηηθή Γηαγξαθή νρεκάησλ [
1)ΦΗΥ >4.000krg,ΓΗΥ --2) Απφζπξζε Ν.3899/10
ΔΗΥ ΦΗΥ -3) Δμαγσγή νρεκάησλ ζε ρψξα Δ.Δ --4)
Δμαγσγή νρεκάησλ ζε Σξίηε Υψξα ].
Α5.5.0.0-A32
Σαμηλφκεζε
θαη
απνζηνιή
πηζηνπνηεηηθψλ ηεισλείνπ ηχπνπ Β ζηα αξκφδηα
ηεισλεία κεηά ηελ θαηαρψξεζε λέσλ νρεκάησλ ζην
on-line
Α5.5.0.0-A33 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ
αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη κεηαβηβάζεσλ)

(ζέκαηα

Α5.5.0.0-A34 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ αθηλεζίαο
θνξηεγψλ

Α5.5.0.0-A15 Δθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ιφγσ
πξνζζήθεο ABS
Α5.5.0.0-A16 Δθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ιφγσ
ράξαμεο ή αιιαγήο αξηζκνχ πιαηζίνπ νρήκαηνο

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΔΗΩΝ ΟΓΖΓΖΖ

Γεκνζίαο

Α5.5.0.0-A35 Υνξήγεζε βεβαίσζεο θαηάζεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ

Α5.5.0.0-A18 Δθδνζε λέαο άδεηαο Γεκνζίαο ζε
αληηθαηάζηαζε
θπθινθνξνχληνο
νρήκαηνο
Γεκνζίαο Υξήζεο ΦΓΥ, ΔΓΥ, ΛΓΥ.

Α5.5.0.0-A36 Αλαγγειία εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ
νδεγψλ πξνεξρφκελνπ απφ θξάηνο - κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσζεο πεξί έλαξμεο ηεο ίδηαο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα

Α5.5.0.0-A17 Δθδνζε λέαο άδεηαο
Αλεμάξηεηεο κνλάδνο (Ρ) ΦΓΥ.

Α5.5.0.0-A19 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
ΔΗΥ, ΓΗΥ
Α5.5.0.0-A20 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
ιφγσ δηάζπαζεο ζπξκνχ
Α5.5.0.0-A21 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
ιφγσ εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο πγξαεξηνθίλεζεο

Α5.5.0.0-A37 Αλαγγειία έλαξμεο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο εθπαηδεπηνχ ππνςεθίσλ νδεγψλ /
Αλαλέσζε δηθαηψκαηνο άζθεζεο επαγγέικαηνο
Δθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ
Α5.5.0.0-A38
Αλαγγειία
ίδξπζεο
/Τπνθαηαζηήκαηνο ζρνιήο ππνςεθίσλ νδεγψλ
απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

Α5.5.0.0-A23 Δπαλαρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο
θαη πηλαθίδεο ΦΗΥ απφ αθηλεζία

Α5.5.0.0-A39 Αλαγγειία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ρνιήο / Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα
ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλφηεηαο Π.Δ.Η ζε νδεγνχο κεηαθνξάο επηβαηψλ
θαη εκπνξεπκάησλ / Αλαλέσζε - Σξνπνπνίεζε

Α5.5.0.0-A24
Ζιεθηξνληθή
δέζκεπζε
Απνδέζκεπζε νρεκάησλ (χκθσλα κε ηελ Γ/λζε
Οξγαλ. Πιεξ. ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ)

Α5.5.0.0-A40 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ
Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ
ΚΔ.Θ.Δ.Τ.Ο

Α5.5.0.0-A25
Ζιεθηξνληθή
θαηαρψξεζε
θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, δηνξζψζεηο ζηνηρείσλ
αδεηψλ θπθινθνξίαο, κεηαβνιή ζηνηρείσλ

Α5.5.0.0-A41 Αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο

Α5.5.0.0-A22 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ ηειεθσληθά Πιεξνθνξίεο

Α5.5.0.0-A26 Κάξηεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ
Α5.5.0.0-A27 Μειέηε δηαηάμεσλ, λφκσλ θ.ιπ

Α5.5.0.0-A42 Αλαλέσζε χλαςε ζπκβάζεσλ κε
γηαηξνχο Α βάζκηαο επηηξνπήο
Α5.5.0.0-A43
πξνβιεκάησλ
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Α5.5.0.0-A44 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήησλ
θαη κνηνζηθιεηψλ - παξαπνκπή γηα επαλεμέηαζε
νδεγψλ απηνθηλήησλ ακθηβφινπ νδεγεηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη πγείαο
Α5.5.0.0-A45 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ νδεγψλ ππνθαηαζηεκάησλ - ζρνιψλ ΚΔΘΔΤΟ - ζρνιψλ
ΠΔΗ
Α5.5.0.0-A46 ΄Δθδνζε λέαο άδεηαο / επέθηαζε
άδεηαο
Α5.5.0.0-A47 Διεγρνη ρνιψλ - ΚΔΘΔΤΟ ρνιψλ ΠΔΗ Α5.5.0.0-A48 Διεγρνο γλεζηφηεηαο θαηαηεζέλησλ
θσηναληηγξάθσλ
Α5.5.0.0-A49 Δμέηαζε νδεγψλ /ππνςεθίσλ νδεγψλ
απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή επηηξνπή
Α5.5.0.0-A50 Δπαλαρνξήγεζε /ρνξήγεζε άδεηαο
νδήγεζεο
Α5.5.0.0-A51 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ
Α5.5.0.0-A52 Θεσξεηηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ
νδεγψλ γηα ηε ρνξήγεζε ΠΔΗ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
Α5.5.0.0-A64
αιιεινγξαθία

Δηζεξρφκελε

εμεξρφκελε

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ
Α5.5.0.0-A65 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ ηειεθσληθά
Α5.5.0.0-A66 Διεγρνη εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ
πγξψλ θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ
- πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ
- ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
--Α5.5.0.0-Γ66.1
Διεγρνη
εγθαηαζηάζεσλ
πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.5.0.0-A67 Διεγρνο δηαηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
Π.Π.Γ. πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ
--Α5.5.0.0-Γ67.1 Διεγρνο δηαηήξεζεο ησλ φξσλ
ησλ Π.Π.Γ. πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ

Α5.5.0.0-A53 Καηάζεζε θαθέινπ  έθδνζε Γ.Δ.Δ.
Α5.5.0.0-A54 Καηαρψξεζε ΑΜ

Α5.5.0.0-A68 Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΗΜΔ - Ν.
383/76) ( Δγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Λεηηνπξγίαο )
Απφθαζε.

Α5.5.0.0-A55 Καηαρψξεζε θσδηθνχ 095
Α5.5.0.0-A56 Κνηλνηηθνχ ηχπνπ
Α5.5.0.0-A57 Μεηαηξνπή άδεηαο νδήγεζεο

--Α5.5.0.0-Γ68.1 Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΗΜΔ - Ν.
383/76) (Δγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Λεηηνπξγίαο)
Απφθαζε.

Α5.5.0.0-A58 Σειεθσληθή εμππεξέηεζε πνιηηψλ

Α5.5.0.0-A69 Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία Μεηαθνξηθήο
Δπηρείξεζεο Π.Γ 346/01 Δπηβαηηθψλ θαη
Δκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.

Α5.5.0.0-A59
Υνξήγεζε
/
αλαλέσζε
/
αληηθαηάζηαζε / αιιαγήο ζηνηρείσλ θαξηψλ
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγείαηερλίηεο, επηρεηξήζεηο θαη γηα Αξρέο Διέγρνπ

--Α5.5.0.0-Γ69.1
Πξνζσξηλή
ιεηηνπξγία
Μεηαθνξηθήο Δπηρείξεζεο Π.Γ 346/01 Δπηβαηηθψλ
θαη Δκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.

Α5.5.0.0-A60 Υνξήγεζε / αλαλέσζε / επέθηαζε
εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο
Υξήζεσο απηνθηλήησλ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ

Α5.5.0.0-A61 Υνξήγεζε αληηγξάθνπ απψιεηαο
άδεηαο νδήγεζεο

Α5.5.0.0-A70 Αθχξσζε άδεηαο νδηθνχ κεηαθνξέα
εκπνξεπκάησλ / επηβαηψλ

Α5.5.0.0-A62 Υνξήγεζε αληηγξάθνπ θζνξάο άδεηαο
νδήγεζεο

Α5.5.0.0-A71 Αιιαγή ειαζηηθψλ νρήκαηνο
Α5.5.0.0-A72 Αιιαγή θηλεηήξα νρήκαηνο

Α5.5.0.0-A63 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ γηα θαηνρή
άδεηαο νδήγεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο

Α5.5.0.0-A73 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ πιπληεξίνπ-ιηπαληεξίνπ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ
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Α5.5.0.0-A74 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζηεγαζκέλνπ ζηαζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
άλεπ αληιηψλ θαπζίκσλ
Α5.5.0.0-A75 Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ζπλεξγείνπ
επηζθεπήο
θαη
ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ
Α5.5.0.0-A76 Αλαγγειία ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ
Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Η.Κ.Σ.Δ.Ο.)
θαηφπηλ κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο
Α5.5.0.0-A77 Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πνηληθνχ
κεηξψνπ
Α5.5.0.0-A78 Βεβαίσζε αληηξξππαληηθήο νδεγίαο
νρήκαηνο
Α5.5.0.0-A79 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο αθαίξεζεο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.5.0.0-A80 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο ζθξάγηζεο
εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ - πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.5.0.0-A81 Γηνηθεηηθή
Μηθηνχ θιηκαθίνπ ειέγρνπ

πξάμε

κεηαθίλεζεο

Α5.5.0.0-A82 Δθδνζε θαη αλαλέσζε
δνθηκαζηηθήο θπθινθνξίαο νρήκαηνο

άδεηαο

Α5.5.0.0-A83 Δθδνζε θαη
νρήκαηνο θιεηζηνχ ρψξνπ

άδεηαο

Α5.5.0.0-A84
Διεγρφο
πγξαεξηνθίλεζεο νρήκαηνο

αλαλέσζε

δηθαηνινγεηηθψλ

Α5.5.0.0-A85 Διεγρνο εγγξάθσλ επηβαηεγνχ θαη
δίθπθινπ
Α5.5.0.0-A86 Διεγρνο νδεγηψλ έγθξηζεο ηχπνπ
θαηλνχξγηνπ νρήκαηνο ρνξήγεζε θσδηθνχ έγθξηζεο
Α5.5.0.0-A87 Δπηζεψξεζε νρήκαηνο θαηλνχξγηνπ ή
κεηαρεηξηζκέλνπ
Α5.5.0.0-A88 Καηαρψξεζε ινηπψλ κεηαθνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ) πνπ
ιεηηνχξγεζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Ν.3887/10 θαη
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην παιηφ θαζεζηψο
ζην χζηεκα Δζληθνχ Μεηξψνπ Μεηαθνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ
Α5.5.0.0-A89
θξάγηζε
/
Απνζθξάγηζε
εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πγξαεξίνπ - πεπηεζκέλνπ αεξίνπ - πιπληεξίσλ -

ιηπαληεξίσλ -ζηαζκψλ απηνθηλήησλ - ζπλεξγείσλ
απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Α5.5.0.0-A90
νρήκαηνο.

Υάξαμε

αξηζκνχ

αζθαιείαο

Α5.5.0.0-A91
Υνξήγεζε
/
Αλαλέσζε
εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε θαξηψλ ειέγρνπ
θαπζαεξίσλ
Α5.5.0.0-A92 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο /
ιεηηνπξγίαο / Δγθξηζεο ζρεδηαγξακκάησλ /
Αλαλέσζε / Αιιαγή εθκεηαιιεπηή Ακηγψο ή
Μηθηνχ Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ & Τγξαεξίνπ
Α5.5.0.0-A93
Υνξήγεζε
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ κε ή ρσξίο εμεηάζεηο
Α5.5.0.0-A94
Υνξήγεζε
ίδξπζεο/ιεηηνπξγίαο/Δγθξηζεο
ζρεδηαγξακκάησλ/Αλαλέσζε/Αιιαγή
εθκεηαιιεπηή

άδεηαο

Α5.5.0.0-A95 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ Ζ/Μ
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ
θαη
ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Α5.5.0.0-A96 Υνξήγεζε βεβαίσζεο
Α5.5.0.0-A97
Υνξήγεζε
θαπζαεξίσλ ηχπνπ Α θαη Β

θαξηψλ

ειέγρνπ

Α5.5.0.0-A98
Υνξήγεζε
Καηαιφγνπ
Δθαξκνδφκελσλ
Π.Π.Γ.
πξαηεξίσλ
πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
Α5.5.0.0-A99 Υνξήγεζε/αλαλέσζε άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο Μεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη
επηβαηψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη επηβνιή
θπξψζεσλ ηαρχηεηαο - ηαρνγξάθσλ.
Α5.5.0.0-A100 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ δηαζθεπήο
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.

α. AΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝΣΑΗ
ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΣΔΟ ΣΩΝ Π.Δ.

Σερληθφο έιεγρνο δηθχθισλ , κνηνπνδειάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ θαη έθδνζε ΓΣΔ.

Υξήζε θαη Σερληθφο έιεγρνο φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ νρεκάησλ (εθηφο κφην) κε θηλεηή
κνλάδα ειέγρνπ νρεκάησλ ΚΗ .ΜΟ.Σ .Δ .Ο θαη
έθδνζε ΓΣΔ.
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--Α5.6.0.0-Γ7.1 Αξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο
απηνθηλήησλ.
β. Σν Σκήκα Μεηαθνξψλ Δνξδαίαο ζα πξέπεη λα
έρεη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχληαη
ζηε Γηεχζπλζε. Ζ Γηεχζπλζε ζα πξέπεη λα
δηαηεξεί κφλν ηελ επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο.

Α5.6 Σκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ Απηνθηλήησλ θαη
Σερληθψλ Θεκάησλ Ακπληαίνπ Γηεχζπλζεο
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ΠΔ Φιψξηλαο

Α5.6.0.0-A8 Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο έλαξμεο
επαγγέικαηνο(ηερλίηε νρεκάησλ θάζε εηδηθφηεηαο,
ξαδηνηερλίηε, βνεζνχ ξαδηνηερλίηε)
--Α5.6.0.0-Γ8.1 Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
έλαξμεο επαγγέικαηνο(ηερλίηε νρεκάησλ θάζε
εηδηθφηεηαο, ξαδηνηερλίηε, βνεζνχ ξαδηνηερλίηε)
Α5.6.0.0-A9
Δηζεξρφκελε
εμεξρφκελε
αιιεινγξαθία, κειέηε δηαηάμεσλ, λφκσλ θιπ

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
--Α5.6.0.0-Γ9.1
Δηζεξρφκελε
εμεξρφκελε
αιιεινγξαθία, κειέηε δηαηάμεσλ, λφκσλ θιπ
Αξκνδηφηεηεο

Α5.6.0.0-A10 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Φνξηεγνχ Ηδησηηθήο Υξήζεο (Φ.Η.Υ)

Α5.6.0.0-A1 Μεηαβίβαζε θνξηεγψλ απνζηνιή
ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο (άδεηα & πηλαθίδεο) ζε
άιιε ζπγθνηλσληαθή πεξηνρή

--Α5.6.0.0-Γ10.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Φνξηεγνχ Ηδησηηθήο Υξήζεο (Φ.Η.Υ)

--Α5.6.0.0-Γ1.1 Μεηαβίβαζε θνξηεγψλ απνζηνιή
ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο (άδεηα & πηλαθίδεο ) ζε
άιιε ζπγθνηλσληαθή πεξηνρή
Α5.6.0.0-A2 Αθηλεζία ΦΗΥ (θαηάζεζε άδεηαο θαη
πηλαθίδσλ) - Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ αθηλεζίαο.

Α5.6.0.0-A11 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Δπηβαηεγψλ θαη Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)
--Α5.6.0.0-Γ11.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
Δπηβαηεγψλ θαη Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)

--Α5.6.0.0-Γ2.1 Αθηλεζία ΦΗΥ (θαηάζεζε άδεηαο
θαη πηλαθίδσλ) - Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ αθηλεζίαο.

Α5.6.0.0-A12 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρήκαηνο
ιφγσ
εγθαηάζηαζεο
ζπζηήκαηνο
πγξαεξηνθίλεζεο

Α5.6.0.0-A3 Αιιεινγξαθία ππεξεζίαο (παξαιαβή
θαθέινπ - πηλαθίδσλ θαη εγγξάθσλ απφ Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο θαη Ηδηψηεο)

--Α5.6.0.0-Γ12.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρήκαηνο
ιφγσ
εγθαηάζηαζεο
ζπζηήκαηνο
πγξαεξηνθίλεζεο

--Α5.6.0.0-Γ3.1
Αιιεινγξαθία
ππεξεζίαο
(παξαιαβή θαθέινπ - πηλαθίδσλ θαη εγγξάθσλ απφ
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Ηδηψηεο)

Α5.6.0.0-A13 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη ππεξεζηψλ
ηειεθσληθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία

Α5.6.0.0-A4
Υνξήγεζε/Αλαλέσζε
θπθινθνξίαο ΦΗΥ Κιεηζηνχ Υψξνπ.

άδεηαο

--Α5.6.0.0-Γ13.1 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη
ππεξεζηψλ ηειεθσληθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
ππεξεζία

--Α5.6.0.0-Γ4.1
Υνξήγεζε/Αλαλέσζε
θπθινθνξίαο ΦΗΥ Κιεηζηνχ Υψξνπ.

άδεηαο

Α5.6.0.0-A14 Δπαλαρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο
θαη πηλαθίδσλ ΦΗΥ απφ αθηλεζία.

Α5.6.0.0-A5 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο ΔΗΥ
,ΓΗΥ,ΦΗΥ ( Απψιεηα, θζνξά, θινπή. )

--Α5.6.0.0-Γ14.1
Δπαλαρνξήγεζε
άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδσλ ΦΗΥ απφ αθηλεζία.

--Α5.6.0.0-Γ5.1 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο
ΔΗΥ, ΓΗΥ, ΦΗΥ ( Απψιεηα, θζνξά, θινπή. )

Α5.6.0.0-A15
Καηαρψξεζε
ζηνηρείσλ
θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο - δηφξζσζε ζηνηρείσλ
άδεηαο θπθινθνξίαο - θαηαρψξεζε πξφζζεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε λέεο
νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο Δ.Δ.(ΑΒS, άδεηεο λένπ
ηχπνπ)

Α5.6.0.0-A6 Αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ νρήκαηνο
(θζνξά, θινπή, απψιεηα.)
--Α5.6.0.0-Γ6.1
Αληηθαηάζηαζε
νρήκαηνο (θζνξά, θινπή, απψιεηα.)
Α5.6.0.0-A7 Αξζε
απηνθηλήησλ.

παξαθξάηεζεο

πηλαθίδσλ

θπξηφηεηαο

--Α5.6.0.0-Γ15.1
Καηαρψξεζε
ζηνηρείσλ
θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο - δηφξζσζε ζηνηρείσλ
άδεηαο θπθινθνξίαο - θαηαρψξεζε πξφζζεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε λέεο
νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο Δ.Δ.(ΑΒS, άδεηεο λένπ
ηχπνπ)
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Α5.6.0.0-A16 Μεηαβηβάζεηο
Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)

Δπηβαηεγψλ

θαη

--Α5.6.0.0-Γ24.1 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ δηαζθεπήο
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.

--Α5.6.0.0-Γ16.1 Μεηαβηβάζεηο Δπηβαηεγψλ θαη
Γηθχθισλ (Δ.Η.Υ & Γ.Η.Υ)

Α5.6.0.0-A25 Υνξήγεζε ζεκεηψκαηνο
ειαθξνχ ξπκνπιθνχκελνπ (ηξέηιεξ)

Α5.6.0.0-A17 Μεηαβίβαζε θαη ηαμηλφκεζε ΦΗΥ Αιιαγή Δηαηξηθήο κνξθήο - Αιιαγή Δπσλπκίαο

--Α5.6.0.0-Γ25.1 Υνξήγεζε ζεκεηψκαηνο έιμεο
ειαθξνχ ξπκνπιθνχκελνπ (ηξέηιεξ)

--Α5.6.0.0-Γ17.1 Μεηαβίβαζε θαη ηαμηλφκεζε ΦΗΥ
- Αιιαγή Δηαηξηθήο κνξθήο - Αιιαγή Δπσλπκίαο

Α5.6.0.0-A26 Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ππεξεζίαο

Α5.6.0.0-A18 Οξηζηηθή Γηαγξαθή νρεκάησλ [
1)ΦΗΥ >4.000krg,ΓΗΥ --2) Απφζπξζε Ν.3899/10
ΔΗΥ ΦΗΥ -3) Δμαγσγή νρεκάησλ ζε ρψξα Δ.Δ --4)
Δμαγσγή νρεκάησλ ζε Σξίηε Υψξα ].
--Α5.6.0.0-Γ18.1 Οξηζηηθή Γηαγξαθή νρεκάησλ [
1)ΦΗΥ >4.000krg,ΓΗΥ --2) Απφζπξζε Ν.3899/10
ΔΗΥ ΦΗΥ -3) Δμαγσγή νρεκάησλ ζε ρψξα Δ.Δ --4)
Δμαγσγή νρεκάησλ ζε Σξίηε Υψξα ].
Α5.6.0.0-A19 Υάξαμε αξηζκνχ
Γηαπίζησζε ηαπηφηεηαο νρήκαηνο

πιαηζίνπ

-

--Α5.6.0.0-Γ19.1 Υάξαμε αξηζκνχ πιαηζίνπ Γηαπίζησζε ηαπηφηεηαο νρήκαηνο
Α5.6.0.0-A20
Υνξήγεζε
αλαλέσζε
αληηθαηάζηαζε  αιιαγή ζηνηρείσλ θάξηαο
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγεία,
επηρεηξήζεηο

--Α5.6.0.0-Γ26.1
ππεξεζίαο

Ζιεθηξνληθφ

--Α5.6.0.0-Γ26.2 Γέζκεπζε 
νρεκάησλ ζην ON LINE ζχζηεκα

έιμεο

πξσηφθνιιν

Απνδέζκεπζε

Α5.6.0.0-A27 Γέζκεπζε e- παξάβνινπ
--Α5.6.0.0-Γ27.1 Γέζκεπζε e- παξάβνινπ
Α5.6.0.0-A28
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηνλ εθηεισληζκφ
νρήκαηνο
--Α5.6.0.0-Γ28.1
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηνλ εθηεισληζκφ
νρήκαηνο
Α5.6.0.0-A29 Υνξήγεζε
θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο
αληηγξάθνπ ιφγσ απψιεηαο

βηβιίνπ κεηαβνιψλ
ΦΗΥ  Υνξήγεζε

--Α5.6.0.0-Γ20.1 Υνξήγεζε - αλαλέσζε αληηθαηάζηαζε  αιιαγή ζηνηρείσλ θάξηαο
ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ γηα νδεγνχο, ζπλεξγεία,
επηρεηξήζεηο

--Α5.6.0.0-Γ29.1 Υνξήγεζε βηβιίνπ κεηαβνιψλ
θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο ΦΗΥ  Υνξήγεζε
αληηγξάθνπ ιφγσ απψιεηαο

Α5.6.0.0-A21 Υνξήγεζε
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ

Α5.6.0.0-A30 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ
θνξέσλ η

-

αλαλέσζε

θάξηαο

--Α5.6.0.0-Γ21.1 Υνξήγεζε - αλαλέσζε θάξηαο
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ
Α5.6.0.0-A22 Υνξήγεζε άδεηαο ΔΗΥ, ΓΗΥ, ΦΗΥ
ιφγσ
αιιαγήο(ρξψκαηνο
,θηλεηήξα,
ζπγθνηλσληαθήο πεξηνρήο, επαγγέικαηνο, έδξαο)
--Α5.6.0.0-Γ22.1 Υνξήγεζε άδεηαο ΔΗΥ, ΓΗΥ, ΦΗΥ
ιφγσ
αιιαγήο(ρξψκαηνο,
θηλεηήξα,
ζπγθνηλσληαθήο πεξηνρήο, επαγγέικαηνο, έδξαο)
Α5.6.0.0-A23 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ ζε πνιίηεο
(ζέκαηα αδεηψλ θπθινθνξίαο, κεηαβηβάζεσλ,
αθηλεζίαο)
--Α5.6.0.0-Γ23.1 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ ζε πνιίηεο
(ζέκαηα αδεηψλ θπθινθνξίαο, κεηαβηβάζεσλ,
αθηλεζίαο)

--Α5.6.0.0-Γ30.1 Δθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπψλ
θνξέσλ ηνπ
Α5.6.0.0-A31 Σήξεζε Μεηξψσλ νρεκάησλ,
αδεηψλ, πηλαθίδσλ, θαξηψλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ
θ.ι.π.
--Α5.6.0.0-Γ31.1 Σήξεζε Μεηξψσλ νρεκάησλ,
αδεηψλ, πηλαθίδσλ, θαξηψλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ
θ.ι.π.

Α5.7
Σκήκα
Μεηαθνξψλ

Γηνηθεηηθήο

Τπνζηήξημεο

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Α5.6.0.0-A24 Υνξήγεζε Δγθξίζεσλ δηαζθεπήο
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ.
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Αξκνδηφηεηεο
Α5.7.0.0-A1 πζθέςεηο Τπάιιεισλ γηα ζέκαηα ηεο
Τπεξεζίαο - πκκεηνρή ζε επηηξνπέο.
--Α5.7.0.0-Γ1.1 πζθέςεηο Τπάιιεισλ γηα ζέκαηα
ηεο Τπεξεζίαο - πκκεηνρή ζε επηηξνπέο.
Α5.7.0.0-A2 Γηαρείξηζε αξρείνπ Τπεξεζίαο.
--Α5.7.0.0-Γ2.1 Γηαρείξηζε αξρείνπ Τπεξεζίαο.
Α5.7.0.0-A3 Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ Π..Δ.Α
--Α5.7.0.0-Γ3.1
Γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε
δηαδηθαζηψλ Π..Δ.Α ζε ζπλεξγαζία κε Γ/ληε
Α5.7.0.0-A4 Γηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
ππνζέζεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο.
--Α5.7.0.0-Γ4.1
Γηεθπεξαίσζε
φισλ
ησλ
δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Γηεχζπλζεο.
Α5.7.0.0-A5 Γηεθπεξαίσζε
εμεξρφκελεο Αιιεινγξαθίαο.

εηζεξρφκελεο

θαη

--Α5.7.0.0-Γ5.1 Γηεθπεξαίσζε εηζεξρφκελεο θαη
εμεξρφκελεο Αιιεινγξαθίαο.
Α5.7.0.0-A6 Δπηθχξσζε αληηγξάθσλ, ζεψξεζε
θσηναληηγξάθσλ.
--Α5.7.0.0-Γ6.1 Δπηθχξσζε αληηγξάθσλ, ζεψξεζε
θσηναληηγξάθσλ.
Α5.7.0.0-A7 Απνζηνιή FAX θαη E MAIL
--Α5.7.0.0-Γ7.1 Απνζηνιή FAX θαη E MAIL
--Α5.7.0.0-Γ7.2 Δλεκέξσζε πνιηηψλ.
Α5.7.0.0-A8 Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν Τπεξεζίαο.
--Α5.7.0.0-Γ8.1
Τπεξεζίαο.

Ζιεθηξνληθφ

Πξσηφθνιιν

Α5.7.0.0-A9 Υνξήγεζε  Αλαλέσζε δειηίσλ
ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο.
--Α5.7.0.0-Γ9.1 Υνξήγεζε  Αλαλέσζε δειηίσλ
ζηάζκεπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο.
Α5.7.0.0-A10 Σήξεζε αξρείνπ αδεηψλ πξνζσπηθνχ
--Α5.7.0.0-Γ10.1
Σήξεζε
αξρείνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε Γ/ληε

αδεηψλ

Α5.7.0.0-A11 Μέξηκλα γηα πξνκήζεηα γξαθηθήο
χιεο, αλαιψζηκσλ θαη ινηπψλ εηδψλ θαη αλάξηεζε
ηνπο ζην E-PROCUREMENT.

Β.
Γεληθή
Γηεύζπλζε
Παξαγωγηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο
Σηξαηεγηθόο Σηόρνο: Ζ εθαξκνγή φισλ ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηε δεκηνπξγία
κηαο δηαηεξήζηκεο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο
νηθνλνκίαο, κε βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, κέζα απφ
ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ηνκέσλ-θιάδσλ
πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή
ηεο αλαζπγθξφηεζε, φπσο ε Αγξνηηθή Αλάπηπμε
θαη Μεηαπνίεζε, ν Σνπξηζκφο θαη ν Πνιηηηζκφο, ε
Δλέξγεηα θαη νη ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.

Β1. Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
Απνζηνιή: Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ελφο
αληαγσληζηηθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο πεξηθέξεηαο,
κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ
πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε
γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία, ηελ
εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη
κέηξσλ πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγίαο
θαη ηεο θηελνηξνθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαη
δσηθήο παξαγσγήο αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηνλ
εθζπγρξνληζκφ
ησλ
αγξνηηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ.
Ζ
Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο εθαξκφδεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ζηα
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζπλεξγάδεηαη,
επηθνηλσλεί θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο δήκνπο
ηεο πεξηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηεο θαη παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζθνχλ
αξκνδηφηεηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο
ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. ην πιαίζην
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη
δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ εθδειψζεσλ κε
ηνπο πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ή θαη άιινπο θνξείο γηα
ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη ηελ ελ
γέλεη εμππεξέηεζή ηνπο.
Αξκνδηφηεηεο
Β1.0.0.0-A1 Καηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ
Πεξηθεξεηαθψλ Αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα
ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία.
Β1.0.0.0-A2 Δθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ
κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο.
Β1.0.0.0-A3 Μέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
θηελνηξνθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο
παξαγσγήο αληίζηνηρα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Β1.0.0.0-A4 Δπηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ησλ θαζ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Β1.0.0.0-A5 Δθαξκνγή ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηα
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο
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Β1.0.0.0-A6 πλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο ηεο
πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο.
Β1.0.0.0-A7 Παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο
γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο ζε επίπεδν
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο
Β1.0.0.0-A8 Γπλαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο
ζπλεξγαζίαο
ηνπ
πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ
πξαγκαηνπνίεζεο θνηλψλ εθδειψζεσλ κε ηνπο
πξσηνβάζκηνπο
Οξγαληζκνχο
Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ή θαη άιινπο θνξείο γηα
ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη ηελ ελ
γέλεη εμππεξέηεζή ηνπο.
Β1.0.0.0-A9 χληαμε Δηήζηνπ απνινγηζκνχ
πεπξαγκέλσλ ηεο Γ/λζεο.
Β1.0.0.0-A10 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε γξαθείνπ
Γεληθήο Γ/λζεο Π.Γ.Μ.
Β1.1 Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ
Αλάπηπμεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αγξνηηθήο

Αξκνδηφηεηεο
Β1.1.0.0-A1 Καηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ
πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε
γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία.
Β1.1.0.0-A2 Δθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ
κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο.
Β1.1.0.0-A3 Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ
αλσηέξσ πξνγξακκάησλ.
Β1.1.0.0-A4 Δγθξηζε, έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ
θαη εξγαζηψλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ.
Β1.1.0.0-A5
Γηαρείξηζε
-εθηέιεζε
ησλ
εθρσξνχκελσλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε
Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ή αιισλ πξνγξακκάησλ
--Β1.1.0.0-Γ5.1 -ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο -Μεηαπνίεζε, εκπνξία
θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εληφο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η (γεσξγηθφ πξντφλ) επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ. -Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε κε
ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (κε
γεσξγηθφ πξντφλ). -Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη
αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ επαγγεικαηίεο
αγξφηεο. -Δληζρχζεηο εθθίλεζεο επηρείξεζεο γηα
λένπο γεσξγνχο. -Δληζρχζεηο εθθίλεζεο επηρείξεζεο
γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο. -Δληζρχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Μέηξν 1.2.3.Α ΚΑΗ ΜΔΣΡΟ 2.1
Πξνγξάκκαηα Μεηαπνίεζεο
Β1.1.0.0-A6 Πξφγξακκα RICA (πεξηθεξεηαθφο
ζπληνληζκφο θαη εθηέιεζε γηα ηελ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ).
Β1.1.0.0-A7
Πξφγξακκα
Πξφσξεο
πληαμηνδφηεζεο (πεξηθεξεηαθφο ζπληνληζκφο θαη
εθηέιεζε γηα ηελ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ.)
Β1.1.0.0-A8 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ελζηάζεσλ ηνπ
κέηξνπ ηεο «Μείσζεο ηεο Ακνηβήο Μεραληθνχ»
ηνπ Ν.2520/97.
Β1.1.0.0-A9 Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηεο
γεσξγηθήο γεο απφ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαη ηδηαίηεξα
ηεο γεσξγηθήο γεο κε πςειή παξαγσγηθφηεηαιεηηνπξγία ΠΔΥΧΠ- Πεξηθεξεηαθφο ζπληνληζκφο
θαη εθηέιεζε αληηθεηκέλνπ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ.
Β1.1.0.0-A10 χληαμε ηνκεαθψλ θαη ινηπψλ
πξνγξακκάησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε κεηαπνίεζε

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξφηαζε γηα ηελ έληαμή
ηνπο ζε ηνκεαθά εζληθά πξνγξάκκαηα.
Β1.1.0.0-A11 Αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ.
Β1.1.0.0-A12 Καηάξηηζε κειεηψλ θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπνληθνχ
πινχηνπ ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Β1.1.0.0-A13 Καηάξηηζε κειεηψλ αλάπηπμεο ηνπ
ηρζπνπνληθνχ ελ γέλεη πινχηνπ.
Β1.1.0.0-A14 Γηαρείξηζε ζεκάησλ πξψελ Γ/λζεο
Δγγείσλ Βειηηψζεσλ.
Β1.1.0.0-A15 χληαμε δειηίσλ αλαθνξάο πνξείαο
πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηεία
εηήζηνπ απνινγηζκνχ δξάζεο πεπξαγκέλσλ ηεο
Γ/λζεο.
Β1.1.0.0-A16 Σήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ζε
επίπεδν Πεξηθέξεηαο.
Β1.1.0.0-A17 Σήξεζε κεηξψνπ Αγξνηηθψλ
Οξγαλψζεσλ, Οκάδσλ Παξαγσγψλ, Αγξνηηθψλ
πιιφγσλ, πλεηαηξηζκψλ.
Β1.2 Σκήκα Φπηηθήο - Εσηθήο Παξαγσγήο θαη
Αιηείαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β1.2.0.0-A1 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη ιήςε
κέηξσλ γηα
βειηίσζε ηεο δελδξνθνκίαο,
ακπεινπξγίαο, θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο,
θεπεπηηθψλ θαζψο θαη θαιισπηζηηθψλ θαη
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.
Β1.2.0.0-A2 Μειέηε θαη πξνγξακκαηηζκφο
δηαηήξεζεο ηεο γνληκφηεηαο θαη βειηίσζεο ησλ
γεσξγηθψλ εδαθψλ.
Β1.2.0.0-A3 Μέηξν 1.3.2. πζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ηξνθίκσλ (πεξηθεξεηαθφο ζπληνληζκφο θαη
εθηέιεζε γηα ηελ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ).
Β1.2.0.0-A4
Δθαξκνγή
φισλ
ησλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ
πξνγξακκάησλ
θαη
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο.
Β1.2.0.0-A5
πληνληζκφο
πξνγξακκάησλ
Πεξηθέξεηαο θαη εθηέιεζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ
γηα ηελ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ.
Β1.2.0.0-A6
Διεγρνο
θαη
παξαθνινχζεζε
παξαγσγήο
πξντφλησλ
Πξνζηαηεπφκελεο
Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο
(Π.Ο.Π.)
θαη
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Δλδεημεο (Π.Γ.Δ.)
θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο (Πεξηθεξεηαθφο
ζπληνληζκφο θαη εθηέιεζε γηα ΠΔ Κνδάλεο)
Β1.2.0.0-A7 Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε ρσξνζέηεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ
βνζθνηφπσλ, ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο.
Β1.2.0.0-A8
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
ραξαθηεξηζκνχ γεο γηα ηελ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ
Β1.2.0.0-A9 Δγγεηνδηαξζξσηηθέο επεκβάζεηο ζηηο
ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη κειέηε ησλ
ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ινηπέο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β1.2.0.0-A10 Κάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ
αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο
ζηελ πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο πνπ δελ αλαηίζεηαη ζε
άιιε δηεχζπλζε ή ηκήκα.
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Β1.2.0.0-A11 Πξσηνβάζκηα επηηξνπή αλαγλψξηζεο
Οκάδσλ Παξαγσγψλ.
Β1.2.0.0-A12
Γεπηεξνβάζκηα
επηηξνπή
αλαγλψξηζεο Οκάδσλ Παξαγσγψλ.
Β1.2.0.0-A13 Λεηηνπξγία επηηξνπψλ ειέγρνπ
Οκάδσλ
Παξαγσγψλ-Απνπιεξσκψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (πεξηθεξεηαθφο
ζπληνληζκφο θαη εθηέιεζε ζηελ ΠΔ Κνδάλεο).
Β1.2.0.0-A14 Πξνζσξηλά έθηαθηα κέηξα ζηήξημεο
γηα ηνπο παξαγσγνχο νξηζκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλΓσξεάλ δηαλνκή.
Β1.2.0.0-A15
Γηνίθεζε,
δηαρείξηζε
θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπνηξφθσλ ελ γέλεη πδάησλ.
Β1.2.0.0-A16 Καζνξηζκφο πξνζηαηεπηηθήο δψλεο
εθκηζζσκέλνπ ηρζπνηξνθείνπ.
Β1.2.0.0-A17 Υαξαθηεξηζκφο σο γεσξγηθψλ
επηρεηξήζεσλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ πδαηνθαιιηεξγεηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο.
Β1.2.0.0-A18 Δθδνζε απφθαζεο επηινγήο ηνπ
ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
Β1.2.0.0-A19 Δθδνζε απφθαζεο εθκίζζσζεο, ρσξίο
δεκνπξαζία,
εθαπηφκελνπ
ησλ
ζπλφξσλ
ηρζπνηξφθνπ χδαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο.

Β2. Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο
Απνζηνιή: Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ
θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πγηεηλή
ηνπ
δσηθνχ
θεθαιαίνπ,
ηελ
πινπνίεζε
θηελνηξνθηθψλ εθαξκνγψλ, ηε ζηήξημε ηνπ
θηελνηξνθηθνχ δπλακηθνχ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ
θαη ηαηξείσλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
επηζεψξεζεο ηήξεζεο ησλ φξσλ πγηελήο ζηα δίθηπα
εθηξνθήο, δηαλνκήο θαη δηάζεζεο δσηθψλ
πξντφλησλ. Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο εθαξκφδεη
ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηεο, ζπλεξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο
ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο
θαη παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζρνινχληαη κε
ζέκαηα Κηεληαηξηθήο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
Αξκνδηφηεηεο
Β2.0.0.0-A1 Μέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα.
Β2.0.0.0-A2 Δμαζθάιηζε πγείαο ησλ δψσλ.
Β2.0.0.0-A3 Λήςε απνθάζεσλ γηα αζζέλεηεο δψσλ
πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηδεκηθφ ραξαθηήξα.
Β2.0.0.0-A4 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο.
Β2.0.0.0-A5 Δπηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ησλ θαζ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Β2.0.0.0-A6 Δθαξκνγή εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ
πνιηηηθψλ ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπο.
Β2.0.0.0-A7 πλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ ηεο
πεξηθέξεηαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο.

Β2.0.0.0-A8 Παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ αζρνινχληαη κε
ζέκαηα Κηεληαηξηθήο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Β2.1 Σκήκα Τγείαο ησλ Εψσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β2.1.0.0-A1 Δπνπηεία φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ηα νπνία αζθνχλ θηεληαηξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα ΤΕ.
Β2.1.0.0-A2
πλδξνκή
ησλ
Σκεκάησλ
Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζε
πεξίπησζε εκθάληζεο ζνβαξψλ επηδσνηηψλ (Γξίπεο
ησλ πηελψλ, Αθζψδνπο ππξεηνχ ησλ δίρεισλ
δψσλ,
Παλψιεο,
Φπκαηίσζεο
Βννεηδψλ,
Βξνπθέιισζεο ησλ Βννεηδψλ, Λεχθσζεο ησλ
Βννεηδψλ, Μειηηαίνπ Ππξεηνχ ησλ Αηγνπξνβάησλ,
πνγγψδνπο Δγθεθαινπάζεηαο ησλ Βννεηδψλ,
Σξνκψδνπο λφζνπ ησλ αηγνπξνβάησλ, Λχζζαο
θ.ι.π.)
Β2.1.0.0-A3 Δξεπλα θαη κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ, ρεξζαίνπ, πδξφβηνπ θαη ακθίβηνπ θαη
ηελ πξνζηαζία γεληθά ηεο πγείαο ησλ δψσλ.
Β2.1.0.0-A4 Σνλ νξηζκφ ζθαγείσλ ζηα νπνία ζα
αθηθλνχληαη ζηε ρψξα καο δψα πξνο ζθαγή.
Β2.1.0.0-A5 Σνλ νξηζκφ ζθαγείσλ ζηα νπνία ζα
ζθάδνληαη δψα πνπ βξέζεθαλ ζεηηθά ζηηο
εξγαζηεξηαθέο
εμεηάζεηο
γηα
θπκαηίσζε,
βξνπθέιισζε θαη ιεχθσζε.
Β2.1.0.0-A6
Απφθαζε
γηα
ππνρξεσηηθνχο
πξνιεπηηθνχο εκβνιηαζκνχο θαηά ινηκσδψλ
λνζεκάησλ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο.
Β2.1.0.0-A7 Σε ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε
ππνςίαο θαη επηβεβαησκέλεο εκθάληζεο Γξίπεο ησλ
πηελψλ.
Β2.1.0.0-A8
Δθαξκνγή
ηνπ
ζπζηήκαηνο
θηεληαηξηθήο πιεξνθφξεζεο TRACES (Διεγρνο
ζπζηήκαηνο εκπνξίνπ ζε δηεπξσπατθφ δίθηπν γηα
θηεληαηξηθή πγεία πνπ θνηλνπνηεί, πηζηνπνηεί θαη
παξαθνινπζεί ηηο εηζαγσγέο, ηηο εμαγσγέο θαη ην
εκπφξην δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ.
Β2.1.0.0-A9 Δθδνζε θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο
δψσλ ζπληξνθηάο.
Β2.1.0.0-A10
Καηαρψξεζε
εγθαηαζηάζεσλ
εθηξνθήο γνπλνθφξσλ δψσλ θαη έγθξηζε απηψλ
απφ πγεηνλνκηθήο Κηεληαηξηθήο πιεπξάο , ζχκθσλα
κε ην άξζξν 13.2 ηνπ Π.Γ 184 / 1996 ( Α¨ 137 ).Μεηξψν θαηαρψξηζεο νξγαληζκψλ, Ηλζηηηνχησλ,
Κέληξσλ θιπ.
Β2.1.0.0-A11 Υνξήγεζε Αξηζκνχ Καηαρψξεζεο
ΥΡΖΣΖ Εσηθψλ Τπνπξντφλησλ ζε εθηξνθέο
γνπλνθφξσλ δψσλ - χληαμε Μεηξψνπ.
Β2.1.0.0-A12 πκκεηνρή ζε αζηπθηεληαηξηθνχο
ειέγρνπο ζε φιε ηε Πεξ. Γπη. Μαθεδνλία.
Β2.1.0.0-A13 πκκεηνρή ζε θξενζθνπηθφ έιεγρν
ζηελ Π.Δ Κνδάλεο
Β2.1.0.0-A14 πγθξφηεζε επηηξνπψλ θαη νκάδσλ
φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία.
Β2.1.0.0-A15 Καηαρψξεζε εθηξνθψλ ζχκθσλα κε
ην ΠΓ 184/96.
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Β2.1.0.0-A16 Οξηζκφο ζθαγείσλ ζε πεξίπησζε
επηδσνηίαο.
Β2.1.0.0-A17 πλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα
θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθ. Γπη. Μαθεδνλίαο.
Β2.1.0.0-A18 πλεξγαζία κε Γήκνπο ηεο Πεξηθ.
Γπη. Μαθεδνλίαο.
Β2.1.0.0-A19
Γεκηνπξγίαδηνξγάλσζε
ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ.
Β2.2 Σκήκα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β2.2.0.0-A1 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζθαγεία, ηπξνθνκεία,
αιιαληνπνηεία, ηεκαρηζηήξηα θαη ηππνπνηεηήξηα
θξέαηνο, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο ςχμεο θαηάςπμεο θξέαηνο, θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ
θξέαηνο, ηρζπνζθαιψλ, ζπζθεπαζίαο αιηεπκάησλ,
ςχμεο - θαηάςπμεο αιηεπκάησλ, ηεκαρηζκνχ
αιηεπκάησλ, δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ (θέληξα
απνζηνιήο, θέληξα θαζαξηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο
απνθειχθσζεο), αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ζαιηγθαξηψλ
θαη βαηξαρνπφδαξσλ, γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε
βάζε ην γάια, θέληξνπ σνζθνπήζεσο, ηππνπνίεζεο
θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ, απγψλ θαη πξντφλησλ κε
βάζε ηα απγά, ηππνπνίεζεο κειηνχ, ςπθηηθψλ
απνζεθψλ.
Β2.2.0.0-A2 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο παξαθείκελσλ ζε θξενπσιεία
ρψξσλ παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ Λνπθάληθσλ θαη άιισλ
παξαζθεπαζκάησλ
θξέαηνο.
Β2.2.0.0-A3 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο
ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε ζθαγείνπ παξαγσγήο
θξέαηνο δπλακηθφηεηαο 801 θαη άλσ ηφλσλ εηεζίσο,
παξαγσγήο
θξέαηνο
ή
πηελνζθαγείνπ
δπλακηθφηεηαο
1.001
θαη
άλσ
θεθαιψλ
ζθαδφκελσλ νξληζνεηδψλ σξηαίσο (άξζξν 2 πεξ.β
ηνπ λ.111/1975, ΦΔΚ Α΄ 174).
Β2.2.0.0-A4 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο
ζθνπηκφηεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζθαγείνπ
θνπλειηψλ θαη εθηξεθφκελσλ ζεξακάησλ.
Β2.2.0.0-A5 Δηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ζθνπηκφηεηαο
ίδξπζεο
ζθαγείσλ
θαη
πηελνζθαγείσλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ πγηεηλήο θαη εθαξκνγήο ηεο εζληθήο θαη ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα ζθαγεία.
Β2.2.0.0-A6 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
θξέαηνο θνπλειηψλ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ κε
βάζε ην θξέαο θνπλειηψλ θαη εθηξεθφκελσλ
ζεξακάησλ.
Β2.2.0.0-A7 Αζθεζε ειέγρνπ θαη επηζεψξεζε ηεο
πγηεηλήο θαηάζηαζεο, πνηφηεηαο, ηερλνινγίαο θαη
θαηαιιειφηεηαο ησλ δσηθψλ ηξνθίκσλ, αιηεπκάησλ
θαη δψσλ ελ γέλεη, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε
δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ.
Β2.2.0.0-A8
Γηελέξγεηα
θηεληαηξηθψλ
επηζεσξήζεσλ ζηηο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θαη ηα
πάζεο
θχζεσο
θαηαζηήκαηα
παξαζθεπήο,
επεμεξγαζίαο,
ζπληήξεζεο,
ελαπνζήθεπζεο,
δηάζεζεο θαη θαηαλάισζεο ησλ δσηθψλ ηξνθίκσλ
απφ πγεηνλνκηθήο, πνηνηηθήο θαη ηερλνινγηθήο
άπνςεο.

Β2.2.0.0-A9 Δθδνζε βεβαηψζεσλ / εγθξίζεσλ
εκπφξσλ ηξνθίκσλ Εσηθήο πξνέιεπζεο - Σήξεζε
κεηξψνπ.
Β2.2.0.0-A10 Αζθεζε ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ πγηεηλήο θαηάζηαζεο, πνηφηεηαο θαη
ηερλνινγίαο ηνπ θξέαηνο ζηα ζθαγεία (Πνηνηηθή
θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ησλ δψσλ-ηαμηλφκεζεεθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ησλ ζθαγείσλ ) θαη ηελ
ελ γέλεη επνπηεία κεηαθνξάο, ζπληήξεζεο θαη
δηάζεζεο θξεάησλ.
Β2.2.0.0-A11 Δπνπηεία θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ Καηαινίπσλ.
Β2.2.0.0-A12 πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
(πκκεηνρή ζε δηάθνξεο επηηξνπέο θαη ε ιήςε ησλ
θαηάιιεισλ κέηξσλ ζε βάξνο ησλ θηελνηξφθσλ
πνπ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
δεηγκαηνιεςηψλ θέξνληαη λα έθαλαλ ρξήζε
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ζηα δψα ηνπο, επηηξνπέο
αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ,
επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληψλ θ.α.).
Β2.2.0.0-A13 Λήςε δεηγκάησλ πξντφλησλ δσηθήο
πξνέιεπζεο γηα ηε δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Β2.2.0.0-A14 χληαμε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο.
Β2.2.0.0-A15 Διεγρνο ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο ζηνπο ρψξνπο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο
πψιεζεο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο καδηθήο
εζηίαζεο.
Β2.2.0.0-A16 Καηάζρεζε θαη θαηαζηξνθή κε
αζθαιψλ ηξνθίκσλ Εσηθήο πξνέιεπζεο.
Β2.2.0.0-A17 Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ
απηνειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο
θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ISO
22.000:2005 θαη HACCP) ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο θαη
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β2.2.0.0-A18 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη
πγηεηλήο ηνπ λσπνχ γάιαθηνο θαη ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Β2.2.0.0-A19 Δηζήγεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε
εθδνξνζθαγέσλ θαη θξενπσιψλ απφ ηε ρνιή
Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο.
Β2.2.0.0-A20 πιινγή θαη αμηνιφγεζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηελ
επεμεξγαζία, ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θιπ. ησλ
δσηθψλ πξντφλησλ (ΕΠ) πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν.
Β2.2.0.0-A21 Δθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αδεηψλ
θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ κεηαθνξάο πξντφλησλ
δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β2.2.0.0-A22 Ζ κέξηκλα ή ε ζπκκεηνρή ζηε
δηελέξγεηα επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ε ιήςε
ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε
ηξνθνινηκψμεσλ
θαη
ηξνθνηνμηλψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ηξφθηκα
Ε.Π. θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.
Β2.2.0.0-A23 Καηάξηηζε γεληθνχ πξνγξάκκαηνο
εθηέιεζεο ειέγρσλ
--Β2.2.0.0-Γ23.1 ηνπ θξενζθνπηθνχ ειέγρνπ ζηα
ζθαγεία
--Β2.2.0.0-Γ23.2 αζηπθηεληαηξηθψλ επηζεσξήζεσλ
ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (Super Markets,
θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, παληνπσιεία, Λατθέο
αγνξέο)
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--Β2.2.0.0-Γ23.3
ηρζπνζθνπηθνχ ειέγρνπ ζηελ
ηρζπφζθαια.
--Β2.2.0.0-Γ23.4 σνζθνπηθνχ ειέγρνπ ζε θέληξα
σνζθφπεζεο.
Β2.2.0.0-A24
Σήξεζε
κεηξψνπ
εκπφξσλ
εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο.
Β2.2.0.0-A25 Διεγρνο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη
εμαγνκέλσλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο
θαη ε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ εκπνξηθψλ
εγγξάθσλ ή ησλ πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα
ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη εμαγσγήο πξνο ηξίηεο
ρψξεο.
Β2.2.0.0-A26 Δθδνζε θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο
Εσηθψλ πξντφλησλ θαη Εσηθψλ ππνπξντφλησλ.
Β2.2.0.0-A27 Διεγρνο ηήξεζεο θαλνληζκψλ πνπ
δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ Εσηθψλ ππνπξντφλησλ
ησλ ζθαγείσλ - ηεκαρηζηεξίσλ - εξγνζηαζίσλ
ηξνθίκσλ θ.α.
Β2.2.0.0-A28 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε αδεηψλ ζε
εγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Εσηθψλ ππνπξντφλησλ
--Β2.2.0.0-Γ28.1 Μνλάδεο κεηαπνίεζεο ΕΤΠ
--Β2.2.0.0-Γ28.2
Κέληξα ζπιινγήο νξηζκέλσλ
ΕΤΠ (Παξαγσγή δσνηξνθψλ γηα γνπλνθφξα δψα)
--Β2.2.0.0-Γ28.3 Μνλάδεο παξαγσγήο ηξνθψλ γηα
δψα ζπληξνθηάο
--Β2.2.0.0-Γ28.4 Μνλάδεο ελδηάκεζνπ ρεηξηζκνχ
(Γνξψλ θαη δεξκάησλ)
--Β2.2.0.0-Γ28.5
Μνλάδεο απνηέθξσζεο ζπλαπνηέθξσζεο
--Β2.2.0.0-Γ28.6 Σερληθψλ κνλάδσλ
--Β2.2.0.0-Γ28.7 Μνλάδσλ Βηναεξίνπ
--Β2.2.0.0-Γ28.8
Μνλάδσλ
νξγαληθψλ
ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ ηνπ εδάθνπο
Β2.2.0.0-A29 Δθδνζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ζε
νρήκαηα κεηαθνξάο Εσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη
ηήξεζε κεηξψνπ απηψλ.
Β2.2.0.0-A30 Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ
απηνειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο
θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ISO
22.000:2005 θαη HACCP) ησλ εγθαηαζηάζεσλ
δηαρείξηζεο Εσηθψλ ππνπξντφλησλ
--Β2.2.0.0-Γ30.1 Μνλάδσλ κεηαπνίεζεο ΕΤΠ
--Β2.2.0.0-Γ30.2 Κέληξσλ ζπιινγήο νξηζκέλσλ
ΕΤΠ ( Παξαγσγή δσνηξνθψλ γηα γνπλνθφξα δψα)
--Β2.2.0.0-Γ30.3 Μνλάδσλ παξαγσγήο ηξνθψλ γηα
δψα ζπληξνθηάο
--Β2.2.0.0-Γ30.4 Μνλάδσλ ελδηάκεζνπ ρεηξηζκνχ
(Γνξψλ θαη δεξκάησλ)
--Β2.2.0.0-Γ30.5
Μνλάδσλ απνηέθξσζεο 
ζπλαπνηέθξσζε
--Β2.2.0.0-Γ30.6 Σερληθψλ κνλάδσλ
--Β2.2.0.0-Γ30.7 Μνλάδσλ Βηναεξίνπ
--Β2.2.0.0-Γ30.8 Μνλάδσλ παξαγσγήο νξγαληθψλ
ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ ηνπ εδάθνπο
Β2.2.0.0-A31 Δηζήγεζε γηα ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ (πξνζηίκσλ) θαη ε ζχληαμε
εθζέζεσλ πξνο ηελ εηζαγγειία γηα ηελ επηβνιή
πνηληθψλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε
ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηα
παξαπάλσ ζέκαηα.
--Β2.2.0.0-Γ31.1 ηεο άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ
θηεληαηξηθνχ
επαγγέικαηνο
ζηελ
πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπ.

Β2.3 Σκήκα Πξνζηαζηαο ησλ Εσσλ, Φαξκαθσλ
θαη Κηεληαηξηθσλ Δθαξκνγσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
--Β2.3.0.0-Γ31.2 Παξαθνινχζεζε πγθξφηεζε
ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
ελδηαηηεκάησλ κηθξψλ δψσλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.3 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο θιηληθήο κηθξψλ δψσλ, θηεληαηξηθψλ
θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.4 Δθαξκνγή & έιεγρνο ησλ
θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ
ηδηνθηεηψλ ηνπο, κεξηκλά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή
θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο ζήκαλζεο θαη
θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ
ηδηνθηεηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ
πξνζηαζίαο ησλ δψσλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.5
Μέξηκλα
εθαξκνγήο
ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ηελ
εκπνξία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαζψο θαη ηε
δηαρείξηζε θαη θαηαγξαθή κεηξψνπ θηελνηξφθσλ .
--Β2.3.0.0-Γ31.6 Υνξήγεζε Βεβαίσζεο πλδξνκήο
Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Λεηηνπξγίαο Ηαηξείνπ
δψσλ ε θηεληαηξείνπ θαη θιηληθήο δψσλ ε
θηεληαηξηθήο θιηληθήο.
--Β2.3.0.0-Γ31.7 Υνξήγεζε άδεηαο εθηξνθήο,
αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο
--Β2.3.0.0-Γ31.8 Αδεηα θαηαζηήκαηνο πψιεζεο
ζθχισλ θαη γάησλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.9 Υνξήγεζε άδεηαο δηνξγάλσζεο
έθζεζεο κε δψα ζπληξνθηάο,
--Β2.3.0.0-Γ31.10 Καζνδήγεζε θαη έιεγρνο ηνπ
έξγνπ ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο- Δθαξκνγή ηνπ
Νφκνπ 4039/2012.
--Β2.3.0.0-Γ31.11 Δγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ
θέληξσλ ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ζπέξκαηνο.
--Β2.3.0.0-Γ31.12 πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο
πψιεζεο
ζε
θαηαζηήκαηα
θηεληαηξηθψλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.13 Υνξήγεζε άδεηαο ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο πψιεζεο ζε θαηαζηήκαηα θηεληαηξηθψλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.14
Αλαλέσζε,
αλάθιεζε
ε
αθαίξεζε άδεηαο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο
ζε θαηαζηήκαηα θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ.
--Β2.3.0.0-Γ31.15 Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ παξαγσγηθψλ
δψσλ.

Β3. Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Γεο
Απνζηνιή: Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο
ππαίζξνπ κε ηελ εθαξκνγή θαη ην ζπληνληζκφ
πξνγξακκάησλ
αλαδαζκψλ,
δηαλνκψλ
αγξνθηεκάησλ, ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ησλ ζεκάησλ
επνηθηζκνχ, ησλ γεσδαηηηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ
γέλεη δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία
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εθηάζεσλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο,
εηδηθφηεξα δε ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαρψξεζε θαηά
ρξήζε θαζψο θαη ζηελ εμαγνξά αθηλήησλ. Ζ
Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Γεο εθαξκφδεη ηηο εζληθέο θαη
θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο
ηεο, παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε
ζέκαηα Πνιηηηθήο Γεο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο, ελψ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνχ θαη
Αλαδαζκνχ ζηελ ΠΔ Κνδάλεο.
Β3.1 Σκήκα Σνπνγξαθίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :3
Αξκνδηφηεηεο
Β3.1.0.0-A1 Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ
θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ησλ πεξηνρψλ
ζηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο θαη ε ζχληαμε
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα θάζε πεξίπησζε.
Β3.1.0.0-A2 χληαμε ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ
αλαδαζκνχ
δηαρσξηζκψλ,
δηαλνκψλ,
θηεκαηνινγίσλ θαη γεσηνπνγξαθήζεσλ, ε κέξηκλα
γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε απηψλ.
Β3.1.0.0-A3 Δθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ,
δηαρσξηζκψλ, δηαλνκψλ, θηεκαηνινγίσλ θαη
γεσηνπνγξαθήζεσλ θαη ε κέξηκλα έγθξηζήο ηνπο.
Β3.1.0.0-A4 Αλάζεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ θαη
κειεηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ εθηάζεσλ ή επί
κέξνπο θάζεσλ απηψλ ζε ηδησηηθά, ηερληθά ή άιια
κειεηεηηθά γξαθεία ή εηαηξείεο ή θνξείο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κειεηψλ.
Β3.1.0.0-A5 πκκεηνρή ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ ζηηο επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη κε
απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β3.1.0.0-A6
πγθξφηεζε
ηνπνγξαθηθψλ
ζπλεξγείσλ απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ε θαηαλνκή
ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ε αλάζεζε ζε απηά
εξγαζηψλ ππαίζξνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο
ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο.
Β3.1.0.0-A7 πληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη
ηερληθνδηνηθεηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνπο ειεγθηέο
ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ, ησλ ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ, κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ θαη
θηεκαηνινγηθνχ απνηειέζκαηνο.
Β3.1.0.0-A8 Τπνινγηζκνί ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ
δηθηχσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β3.1.0.0-A9 Υξεζηκνπνίεζε κηθξνυπνινγηζηψλ γηα
ηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ
εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία
ζηνηρείσλ γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία.
Β3.1.0.0-A10 πιινγή, ηαμηλφκεζε, αμηνιφγεζε
θαη παξάδνζε ζην αξρείν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηε γε, ηδίσο ησλ θηεκαηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ
δηαζέζηκσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε θάζε εξγαζία
ππαίζξνπ.
Β3.1.0.0-A11 Σερληθή κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ
αλαθχνληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο
δηεχζπλζεο, ε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε λέαο
ηερλνινγίαο θαη κεζφδσλ, ε κέξηκλα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ
κεζφδσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσλ κεηξήζεσλ.

Β3.1.0.0-A12 Σήξεζε ηερληθνχ αξρείνπ, κε φια ηα
πξσηφηππα
θαη
θπξσκέλα
ηερληθά
θαη
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ εθηεινχκελσλ
εξγαζηψλ, ε αλαπαξαγσγή δηαγξακκάησλ θαη
θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζε
ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο.
Β3.1.0.0-A13 Σήξεζε αξρείνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ,
πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ.
Β3.1.0.0-A14 Σήξεζε αξρείνπ δεκνζίσλ εθηάζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
Β3.1.0.0-A15 Μέξηκλα γηα ηελ θχξσζε θαη
πξνψζεζε ησλ εθηεινχκελσλ θηεκαηνινγηθψλ
εξγαζηψλ, ε ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ
πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κε ηηο επεξρφκελεο
κεηαβνιέο θαη ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ
εξγαζηψλ.
Β3.1.0.0-A16 πλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο
θαη θνξείο γηα ηελ ελνπνίεζε ζρεδίσλ θαη ηελ
παξαγσγή ηνπο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο θαη ε ζε
ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο κειέηε θαη
ράξαμε παξάιιεισλ έξγσλ ζε εθνχζηνπο
αλαδαζκνχο.
Β3.1.0.0-A17 πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε
ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θνξείο γηα
ηελ ηήξεζε εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο
θηεκαηνινγηθνχ πξντφληνο, ηελ ακθίδξνκε
δηαθίλεζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη
αλαγσγή ηνπο ζε εληαίν πξνβνιηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ
έιεγρν ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ηελ επνπηηθή
παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
γεσγξαθηθφ ρψξν.
Β3.1.0.0-A18 χληαμε, ηήξεζε, ζπκπιήξσζε θαη
νινθιήξσζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ, κε ζηνηρεία πνπ ζα
ζπιιέγνληαη επηηφπνπ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθή
ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηηο
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί.
Β3.1.0.0-A19
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
θαη
δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη ε
έξεπλα ησλ θαθέισλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ.
Β3.1.0.0-A20 Σερληθνδηνηθεηηθφο έιεγρνο γξαθείνπ
ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ, ε ζχληαμε
πηλάθσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ ησλ εξγαζηψλ απηψλ
θαη ε πξνψζεζή ηνπο.
Β3.1.0.0-A21 ρεδίαζε φισλ ησλ εθηεινχκελσλ
εξγαζηψλ,
ε
ζρεδίαζε
απνζπαζκάησλ
δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ππεξεζηψλ θαη
πνιηηψλ θαη γεληθά θάζε ζρεδηαζηηθή εξγαζία ηεο
Γηεχζπλζεο.
Β3.1.0.0-A22 Μέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
θαη ε έθδνζε πξνο ηνχην ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ
εγθπθιίσλ, ε επζχλε ρξήζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε
ζχγρξνλα φξγαλα θαη ηερλνινγία, ε εθαξκνγή
κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο θαη θσηνγξακκεηξίαο θαηά
ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ.
Β3.1.0.0-A23 Παξαιαβή θαη θχιαμε ησλ
γεσδαηηηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ
εξγαιείσλ,
πιηθψλ
θαη
κεραλεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ
επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπο θαη ε ηήξεζε βηβιίνπ
Απνζήθεο.
Β3.2 Σκήκα Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
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Αξκνδηφηεηεο
Β3.2.0.0-A1 Ζ Παξαρψξεζε θαηά ρξήζε, έλαληη
ηηκήκαηνο, αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (Ν.4061/2012, αξζ.410).
Β3.2.0.0-A2 Ζ εμαγνξά απζαηξέησλ θαηερνκέλσλ
αθηλήησλ (εθηάζεσλ) πνπ δηαρεηξίδεηαη ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(Ν.4061/2012, αξζ.23).
Β3.2.0.0-A3 Ζ κε πξνβνιή δηθαησκάησλ
θπξηφηεηαο απφ ην δεκφζην ζε αθίλεηα
(Ν.4061/2012, αξζ.22).
Β3.2.0.0-A4 Σέσο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αγξ/θνχ
Κψδηθα πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Αξζ.36, παξ.6α
ηνπ Ν. 4061/2012.
Β3.2.0.0-A5 Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζχκθσλα κε ην
λ.4061/2012.
Β3.2.0.0-A6 O Αλαδαζκφο ηεο γεο θαη κεγέζπλζε
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηηο παξερφκελεο απφ
ην λφκν ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο (λ.674/77).
Β3.2.0.0-A7 Οη βεβαηψζεηο ησλ νθεηινκέλσλ
ηηκεκάησλ απφ ηέσο παξαρσξήζεηο θαηά θπξηφηεηα
θαη θαηά ρξήζε. θαη ηήξεζεο αξρείνπ πεξί έγθαηξεο
θαηαβνιήο απηψλ
Β3.2.0.0-A8 H Δθδνζε, δηφξζσζε θαη αθχξσζε
θάζε ηχπνπ ηίηισλ θπξηφηεηαο.
Β3.2.0.0-A9 Υνξήγεζε βεβαίσζεο εμάιεηςεο
ππνζήθεο
παξαρσξνχκελσλ
νηθνπέδσλ
ή
αγξνηεκαρίσλ.
Β3.2.0.0-A10 Υνξήγεζε βεβαίσζεο πεξί κε
αλάθιεζεο ηίηισλ θπξηφηεηαο ή Απνθάζεσλ ΔΑΚ.
Β3.2.0.0-A11 Ζ έθδνζε Απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε
πεξί δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (
Ν.4061/2012, αξζ.12)
Β3.2.0.0-A12 Ζ ζπλεξγαζία κε δεκφζηεο ππεξεζίεο
γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο εθηάζεσλ πνπ
αθνξνχλ δηθαηψκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Β3.2.0.0-A13 Υνξήγεζε άδεηαο κεηαβίβαζεο
νηθνπέδνπ, πνπ παξαρσξήζεθε ζηνλ θιεξνχρν κε
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο.
Β3.2.0.0-A14 Σήξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ αξρείνπ ηνπ
ηκήκαηνο.
Β3.2.0.0-A15 Σήξεζεο ηνπ αξρείνπ ηίηισλ
θπξηφηεηαο
Β3.2.0.0-A16 Δθδνζε θσηναληηγξάθσλ ηίηισλ
θπξηφηεηαο, βεβαηψζεσλ, απνθάζεσλ ΔΑΚ,
απνθάζεσλ Πεξηθεξεηάξρε θιπ
Β3.2.0.0-A17 Δγθξηζε εγθαηάζηαζεο αλεκνινγηθψλ
ηζηψλ
Β3.2.0.0-A18
Πξνζθπγέο
πκβνπιίνπ
Δπηθξαηείαο(έθζεζε-ηζηνξηθφ δφκεζε θαθέινπ
θιπ)
Β3.2.0.0-A19 Μεηαβίβαζε δξφκσλ ζηνπο νηθείνπο
Γήκνπο
Β3.2.0.0-A20 Πξνβνιή δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο
Γεκνζίνπ ζην Ν..Κ. γηα θηεκαηνιφγην Ννκνχ
Κνδάλεο
Β3.2.0.0-A21
Με
πξνβνιή
δηθαησκάησλ
θπξηφηεηαο (άξζξν 37 ηνπ Ν.4235/14) γηα ρψξνπο
ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο

Β3.2.0.0-A22 Καζνξηζκφο πξνζηίκνπ γηα άξζε
φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ παξαρσξεζέλησλ νηθνπέδσλ
Β3.2.0.0-A23 Βεβαίσζε πεξί πιήξνπο θπξηφηεηαο
λνκήο θαη θαηνρήο Δθθιεζηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ
Β3.2.0.0-A24 Βεβαίσζε πεξί πιήξνπο θπξηφηεηαο
λνκήο θαη θαηνρήο Γήκσλ γηα ζρνιηθά αθίλεηα
Β3.2.0.0-A25
Απζαίξεηεο
θαηαιήςεηο
θνηλνρξήζησλ εθηάζεσλ

Β4. Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Κνδάλεο
Απνζηνιή: Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ηνκέσλ ηεο θπηηθήο, ηεο
δσηθήο θαη ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο, ε ιήςε ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε
αεηθφξνο αλάπηπμε, ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ε
κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη πξνζηαζία ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ, ε εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο
αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ θαη εηζαγφκελσλ
ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη πξντφλησλ απηψλ
θαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ,
ζηελ πεξηνρή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
Αξκνδηφηεηεο
Β4.0.0.0-A1 Δθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο
θαη εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηαο
ηνπ
Γξαθείνπ
(Φπκαηίσζεο,
Βξνπθέιισζεο,
Λεχθσζεο
ησλ
Βννεηδψλ,
Μειηηαίνπ ππξεηνχ ησλ αηγνπξνβάησλ, έιεγρνο
επηηήξεζεο θαη εμάιεηςεο ησλ Μεηαδνηηθψλ
πνγγσδψλ Δγθεθαινπαζεηψλ ζε Βννεηδή θαη
Αηγνπξφβαηα,
Καηαξξντθνχ
ππξεηνχ
ησλ
πξνβάησλ,
Γξίπεο,
αικνλέιισζεο
θαη
Φεπδνπαλψιεο ησλ πηελψλ, Αθζψδνπο ππξεηνχ
ησλ δίρεισλ δψσλ, Κιαζζηθήο Παλψιεο ησλ
ρνίξσλ, Ππξεηνχ ηνπ Γπηηθνχ λείινπ ζηα Ηππνεηδή
θαη ηα άγξηα πηελά θαη φηη άιιν πξνθχςεη.)
Β4.0.0.0-A2 Δπηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ινηκσδψλ
λνζεκάησλ.
Β4.0.0.0-A3 Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Ο..Γ.Δ. ζε
βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη ρνίξνπο.
Β4.0.0.0-A4 Σήξεζε κεηξψνπ Ηππνεηδψλ
Β4.0.0.0-A5 πγθέληξσζε θαη απνζηνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνο ην Σκήκα Κηεληαηξηθήο ηεο
Π.Δ. γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
απνδεκηψζεσλ θαη εληζρχζεσλ ησλ θηελνηξφθσλ
ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ θηεληαηξηθνχ
γξαθείνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβνιή
θηεληαηξηθψλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ.
Β4.0.0.0-A6 Λήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ
παζνινγηθνχ πιηθνχ πξνο ηα Κηεληαηξηθά
Δξγαζηήξηα.
Β4.0.0.0-A7 Λήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ
πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο πξνο ηα Κηεληαηξηθά
Δξγαζηήξηα.
Β4.0.0.0-A8 Διεγρνο ζηε δηαθίλεζε ησλ δψσλ θαη
ρνξήγεζε αδεηψλ δηαθίλεζεο.
Β4.0.0.0-A9 Δπίζεκνη έιεγρνη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζηηο ζηαπιηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη θαηά ηε κεηαθνξά.
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Β4.0.0.0-A10
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
θαη
πηζηνπνηεηηθψλ
θαηφπηλ
αηηήζεσο
ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο.
Β4.0.0.0-A11 Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Β4.0.0.0-A12
πκπιεξσκαηηθά
αζθνχλ
θξενζθνπηθφ έιεγρν ζηα ζθαγεία ηεο πεξηνρήο ηνπο
θαη αζηπθηεληαηξηθνχο ειέγρνπο.
Β4.1 Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β4.1.0.0-A1 Μίζζσζε κε δεκνπξαζία ησλ
ηρζπνηξφθσλ πδάησλ ελ γέλεη.
Β4.1.0.0-A2 Καζνξηζκφο πξνζηαηεπηηθήο δψλεο
πέξημ ηνπ ηνπνζεηνχκελνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ, ζε
ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο.
Β4.1.0.0-A3
Απφθαζε
απμνκείσζεο
ησλ
ζπκβαηηθψλ δφζεσλ κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε
ηδηψηεο.
Β4.1.0.0-A4 Τπνβνιή αηηήκαηνο πξνο παξνρή
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ
εθκίζζσζεο ησλ εθαπηφκελσλ ησλ ζπλφξσλ ιηκλψλ
ή ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
Β4.1.0.0-A5 Ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ, θαζνξηζκφο ηεο
έδξαο θαη ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο.
Β4.1.0.0-A6 Δπνπηεία θαλνληζκψλ αιηείαο
--Β4.1.0.0-Γ6.1 a.
Ο θαζνξηζκφο πεξηνξηζκψλ
θαηά ηε δηελέξγεηα αιηείαο εληφο ησλ ηερληθψλ
ιηκλψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ
ζε απηέο (β.δ. 142/1971 άξζξν 2 πεξ. Γ3).
--Β4.1.0.0-Γ6.2 b.
Ζ επηβνιή εηδηθψλ ή
πξφζζεησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο αιηείαο γηα
πνηάκηνπο, ιηκλαίνπο, ιηκλνζαιάζζηνπο θαη άιινπο
πδάηηλνπο ρψξνπο (άξζξν 10 ηνπ λ.δ.420/1970,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 λ.1740/1987
θαη ην άξζξν 9 παξ. 1 λ. 2040/1992).
Β4.1.0.0-A7 Υνξήγεζε αδεηψλ ζθάθνπο-άδεηαο
πψιεζεο αιηεπκάησλ- ρξήζεο ΗΥ απηνθηλήηνπ ζε
αιηείο.
Β4.1.0.0-A8 Ζ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ
ζθάθνπο (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άξζξ 1 παξ.
1α, 1β, 1γ θαη άξζξα 3 θαη 4 ΦΔΚ 98 Α΄).
Β4.1.0.0-A9 Ζ άδεηα κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο (π.δ.
261/1991 άξζξν 2).
Β4.1.0.0-A10 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ζε αιηεπηηθά
ζθάθε γηα δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο αιηείαο.
Β4.1.0.0-A11 Ζ άδεηα αληηθαηάζηαζεο κεραλήο
αιηεπηηθνχ ζθάθνπο (π.δ. 261/1991 άξζξν 4).
Β4.1.0.0-A12 Ζ ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο
αιηείαο ζθάθνπο εζσηεξηθψλ πδάησλ.
Β4.1.0.0-A13 Ζ ρνξήγεζε εξαζηηερληθήο άδεηαο
αιηείαο (β.δ. 666/1966 άξζξα 1, 2, 3 (ΦΔΚ 160 Α΄)
θαη π.δ. 373/1985).
Β4.1.0.0-A14 Ζ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο
αιηείαο (π.δ. 373/1985 άξζξν 5 παξ. 2 ΦΔΚ 131
Α΄).
Β4.1.0.0-A15
Καηάξηηζε
κειεηψλ
θαη
πξνγξακκάησλ γηα αλάπηπμε αιηείαο.
Β4.1.0.0-A16 Καηαγξαθή αιηέσλ - ηερληθψλ 
αιηεπκάησλ  αιηεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

Β4.1.0.0-A17 Γηελέξγεηα εκπινπηηζκνχ ιίκλεο θαη
γεσθξαγκάησλ - θαζνξηζκφο απαγφξεπζεο αιηείαο δηαγσληζκνί εξαζηηερληθήο θαη αζιεηηθήο αιηείαο.
Β4.1.0.0-A18 Ζ ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ
εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ (άξ 9 παξ. 4 ηνπ
λ. 2040/1992).
Β4.1.0.0-A19
Οη
απνθάζεηο
θαηαζηξνθήο,
εθπνίεζεο θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο ησλ δεκεπζέλησλ
πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4 ηνπ
λ.δ. 420/1970, ΦΔΚ 27 Α΄).
Β4.1.0.0-A20 Ζ απφθαζε δηάζεζεο ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή ζε λνκηθά
πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ,
εξγαιείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ δεκεχηεθε,
εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί (άξζξν 2 παξ. 3
λ.1740/1987, ΦΔΚ 221 Α΄, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
Β4.1.0.0-A21 Σήξεζε κεηξψνπ αιηέσλ θαη
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.
Β4.1.0.0-A22 Σήξεζε κεηξψνπ πδαηνθαιιηεξγεηψλ
θαη αιηείαο ζηα εζσηεξηθά χδαηα.
Β4.1.0.0-A23 Βεβαίσζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
παξαγσγνχ
ιατθψλ
αγνξψλ
ζηνπο
πδαηνθαιιηεξγεηέο.
Β4.1.0.0-A24 Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή
θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ (π.δ. 333/1990 άξζξν 2, ΦΔΚ
143 Α΄).
Β4.1.0.0-A25 Δηζήγεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε
δηαθίλεζε, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε
θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε
ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
Β4.1.0.0-A26 Ζ γλσκνδφηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε,
κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα
ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ.
Β4.1.0.0-A27 Ζ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ .
Β4.1.0.0-A28 Ζ έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα
εκπινπηηζκνχ ιηκλψλ θαη πνηακψλ
Β4.1.0.0-A29 Καζνξηζκφο ηεο απαγνξεπηηθήο
πεξηφδνπ αιηείαο κε θάζε κέζν θαη εξγαιείν ζηηο
ιίκλεο.
Β4.1.0.0-A30 Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο
πνηφηεηαο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
Β4.1.0.0-A31 Ζ έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία
θαη κφλν επηηξέπεηαη ε αιηεία ζηηο ιίκλεο (άξζξν 1
ηνπ β.δ. 249/1972, ΦΔΚ 58 Α΄).
Β4.1.0.0-A32 Αδεηα ίδξπζεο ζπζθεπαζηεξίνπ
λσπψλ αιηεπκάησλ, εξγαζηεξίσλ ζπζθεπαζίαο &
κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ.
Β4.1.0.0-A33
Γλσκνδφηεζε
έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
Β4.1.0.0-A34 Δηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο
θνπήο θαιακψλσλ ζε ιίκλεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο.
Β4.1.0.0-A35 Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή
Καλνληζκψλ Δ.Δ. θαη Δζληθήο αιηεπηηθήο
λνκνζεζίαο
Β4.1.0.0-A36
Οιεο νη
αξκνδηφηεηεο
ηνπ
Ν.3852/2010 ΚΔΦ. ζη΄ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο
Γήκνπο αζθνχληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ.
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Β4.2 Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β4.2.0.0-A1 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθηέιεζήο ηνπο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο
Β4.2.0.0-A2 Μειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο
θαη
βειηίσζεο
ηεο
βννηξνθίαο,
αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ρνηξνηξνθίαο, πηελνηξνθίαο
θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ δψσλ.
Β4.2.0.0-A3 Εσηθή παξαγσγή
Β4.2.0.0-A4 Υνξήγεζε άδεηαο θηελνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο,
Β4.2.0.0-A5
Γλσκνδνηήζεηο
παξαρψξεζεο
εθηάζεσλ - πεξηβαιινληηθψλ φξσλ-κειεηψλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Β4.2.0.0-A6 Διεγρνο θπθινθνξνχλησλ δσνηξνθψλ
Β4.2.0.0-A7 Σήξεζε κεηξψνπ δσνηξνθψλ
Β4.2.0.0-A8 Διεγρνο θαηαζηεκάησλ-βηνηερληψλεηζαγσγψλ
Β4.2.0.0-A9 Κσδηθφο εγγξαθήο παξαγσγήοεκπνξίαο δσνηξνθψλ
Β4.2.0.0-A10 Καζνξηζκφο ηειψλ εκπνξίαο θαη
δηαθίλεζεο δσνηξνθψλ
Β4.2.0.0-A11 Διεγρνο Διιεληθήο αγνξάο θξέαηνο
γηα ηελ πξνέιεπζε,θαηαγσγή θαη ηήξεζε κεληαίσλ
ηζνδπγίσλ
Β4.2.0.0-A12 Δμέηαζε παξαηππηψλ, παξαβάζεσλ
θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε θξενπσιεία .
Β4.2.0.0-A13 πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία δηκεινχο
επηηξνπήο ηαμηλνκεηψλ ζθάγησλ βννεηδψλ θαη
ειέγρνπ ζε ηαμηλνκεκέλα ζθαγεία.
Β4.2.0.0-A14 Ηζνδχγηα θξέαηνο.
Β4.2.0.0-A15 Μειηζζνθνκία.
Β4.2.0.0-A16 Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ
Φπηηθή παξαγσγή
Β4.2.0.0-A17
Γηαρείξηζε
-εθηέιεζε
ησλ
εθρσξνχκελσλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε
Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ή αιισλ πξνγξακκάησλ
--Β4.2.0.0-Γ17.1 4.1 ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 4.2.1 Μεηαπνίεζε,
εκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εληφο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η (γεσξγηθφ πξντφλ) επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ. 4.2.2 Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε
κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (κε
γεσξγηθφ πξντφλ). 4.2.3 Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη
αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ επαγγεικαηίεο
αγξφηεο. 6.1 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο επηρείξεζεο γηα
λένπο γεσξγνχο. 6.2 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο
επηρείξεζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο. 6.3 Δληζρχζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Β4.2.0.0-A18
Σήξεζε
ακπεινπξγηθνχειαηνθνκηθνχ κεηξψνπ-θξνθνπαξαγσγψλ.
Β4.2.0.0-A19
Πξφγξακκα
αλαδηάξζξσζεονξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο ακπειψλσλ- ρνξήγεζεο
δηθαησκάησλ θχηεπζεο.
Β4.2.0.0-A20 Βεβαηψζεηο γηα αγξνηηθά απηνθίλεηα
Β4.2.0.0-A21 Βεβαηψζεηο πψιεζεο πιαλνδίσλ
πξντφλησλ ίδηαο παξαγσγήο, ζπκκεηνρή ζε
επηηξνπέο ιατθψλ αγνξψλ

Β4.2.0.0-A22
Βεβαηψζεηο
θαηαιιειφηεηαο
αγξνηεκαρίσλ
Β4.2.0.0-A23 Βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα αγξνηηθέο απνζήθεο.
Β4.2.0.0-A24 Σήξεζε-παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ.
Β4.2.0.0-A25 Θέκαηα δελδξνθνκίαο.
Β4.2.0.0-A26 Πξφγξακκα RICA .
Β4.2.0.0-A27 Λεηηνπξγία επηηξνπήο Ν.2520/97Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θιπ.
Β4.2.0.0-A28 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ Ο..Γ.Δ.
Β4.2.0.0-A29 πκβάζεηο Δλεξγεηαθψλ θπηψλ.
Β4.2.0.0-A30 Γλσκνδνηήζεηο επί εθηάζεσλ ηεο
Αγξνηηθήο Ννκνζεζίαο
Β4.2.0.0-A31 Λεηηνπξγία κνλάδσλ ηξνθίκσλ
νηθνηερληθήο παξαζθεπήο θαη εγγξαθή ζην θεληξηθφ
ειεθηξνληθφ κεηξψν νηθνηερλίαο  ΚΖΜΟ
(Τ.Α.4912/120862/2015  ΦΔΚ 2408 Β΄/17-112015)
Β4.2.0.0-A32 Δγγεηεο βειηηψζεηο
--Β4.2.0.0-Γ32.1 Γεσξγηθά κεραλήκαηα
--Β4.2.0.0-Γ32.2 Απνγξαθή,
--Β4.2.0.0-Γ32.3 Δθδνζε άδεηαο,
--Β4.2.0.0-Γ32.4 Δθδνζε άδεηαο νδήγεζεο,
--Β4.2.0.0-Γ32.5 Δθδνζε δειηίσλ ηαμηλφκεζεο
--Β4.2.0.0-Γ32.6
Παξειθφκελα (θαηαγξαθή
έιεγρνο)
--Β4.2.0.0-Γ32.7
Φεθαζηηθά
(θαηαγξαθή
έιεγρνο)
Β4.2.0.0-A33
Πξφγξακκα
αγξνηηθνχ
εμειεθηξηζκνχ.
Β4.2.0.0-A34 Θέκαηα ΣΟΔΒ
Β4.3 Σκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ
Διέγρνπ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β4.3.0.0-A1 Φπηνυγεηνλνκηθφο θαη πνηνηηθφο
έιεγρνο εηζαγνκέλσλ θαη εμαγνκέλσλ θπηηθψλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
--Β4.3.0.0-Γ1.1 Δθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θπηνυγείαο
θαη πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο
Β4.3.0.0-A2 Διεγρνο κεηαπνηεκέλσλ εηζαγνκέλσλ
θαη εμαγνκέλσλ θπηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
--Β4.3.0.0-Γ2.1 Δθδνζε αλάινγσλ πηζηνπνηεηηθψλ
ειέγρνπ
Β4.3.0.0-A3
Φπηνυγεηνλνκηθφο
έιεγρνο
πνιιαπιαζηαζκνχ πιηθνχ θαη ησλ θπησξίσλ.
--Β4.3.0.0-Γ3.1
Υνξήγεζε θπηνυγεηνλνκηθνχ
δηαβαηεξίνπ
Β4.3.0.0-A4
Διεγρνο
εθαξκνγήο
νηληθήο
λνκνζεζίαο ζε νηλνβηνκεραλίεο σο πξνο ηελ
παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη εκπνξία νηληθψλ
πξντφλησλ.
--Β4.3.0.0-Γ4.1
Γειψζεηο παξαγσγήο θαη
απνζεκάησλ νίλνπ
--Β4.3.0.0-Γ4.2 Πηζηνπνίεζε νίλσλ ΠΟΠ-ΠΓΔΠνηθηιηαθψλ
--Β4.3.0.0-Γ4.3 Υνξήγεζε ηαηληψλ ειέγρνπ
--Β4.3.0.0-Γ4.4 Υνξήγεζε έγθξηζεο αξίζκεζεο
ΠΓΔ
--Β4.3.0.0-Γ4.5 Διεγρνο εηηθεηψλ
--Β4.3.0.0-Γ4.6 Διεγρνο ζεψξεζε ζπλνδεπηηθψλ
εγγξάθσλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ
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--Β4.3.0.0-Γ4.7 Δθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο γηα
εμαγσγέο νηληθψλ πξντφλησλ
--Β4.3.0.0-Γ4.8 Απνγξαθηθά δειηία νηλνπνηείσλ.
--Β4.3.0.0-Γ4.9
Υνξήγεζε ηνπ φξνπ ΚΣΖΜΑ
ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΜΔΣΟΥΗ θ.ι.π.
--Β4.3.0.0-Γ4.10
Υνξήγεζε θσδηθψλ αξηζκψλ
εκθηάισζεο θξαζηνχ.
--Β4.3.0.0-Γ4.11
Αδεηα ρξήζεο ηεο εηδηθήο
ζθξαγίδαο Δκθηαισκέλσλ Οίλσλ.
Β4.3.0.0-A5 Δθδνζε Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο
γηα ηελ Ίδξπζε & Λεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ
κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ή
εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηππνπνίεζε
θαη ζπζθεπαζία νπσξνθεπεπηηθψλ
--Β4.3.0.0-Γ5.1 γηα ηελ Ίδξπζε & Λεηηνπξγία
επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θπηηθήο
πξνέιεπζεο
--Β4.3.0.0-Γ5.2 εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ γηα
ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία νπσξνθεπεπηηθψλ
Β4.3.0.0-A6 Διεγρνο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
πξντφλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο.
Β4.3.0.0-A7
Διεγρνο
δηαθίλεζεο
ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ λσπψλ θαη βαζεηάο
θαηάςπμεο ζε φιε ηελ εκπνξηθή αιπζίδα.
Β4.3.0.0-A8 Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΜΔΝΟ
(Μεηξψν Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ) πνπ
αθνξά ζηελ θαηάξηηζε & ιεηηνπξγία ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζηα λσπά
νπσξνθεπεπηηθά
Β4.3.0.0-A9 Διεγρνο θαη δέζκεπζε e-παξαβφινπ
πνηνηηθνχ θαη θπηνπγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
Β4.3.0.0-A10 Διεγρνο δηαθίλεζεο-απνζήθεπζεοεκπνξίαο ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ζε φιε ηελ
εκπνξηθή αιπζίδα.
Β4.3.0.0-A11
Διεγρνο
Λεηηνπξγίαο
ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ
Γηαινγήο-ΣππνπνίεζεοΜεηαπνίεζεο-Παξαγσγήο
ηξνθίκσλ
θπηηθήο
πξνέιεπζεο.
Β4.3.0.0-A12 Δπηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα
άζθεζεο
πνηνηηθνχ
ειέγρνπ
ζηα
λσπά
επεμεξγαζκέλα
&
βαζεηάο
θαηάςπμεο
νπσξνθεπεπηηθά.
χζηαζε
θαη
Λεηηνπξγία
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο
Κπξψζεσλ
Β4.3.0.0-A13
χληαμε
Σήξεζε
κεηξψνπ
εγγξαθήο παξαγσγψλ, δηαθηλεηψλ, εμαγσγέσλ,
εηζαγσγέσλ θπηψλ, θπηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ
αληηθεηκέλσλ ή ελψζεσλ απηψλ κε εληαίν ηξφπν γηα
ηε ρνξήγεζε ηνπ θπηνυγεηνλνκηθνχ δηαβαηεξίνπ,
γηα απνζηνιή ζηε ρψξα καο ή απφ ρψξα καο ζε
άιια θξάηε ηεο ΔΔ
Β4.3.0.0-A14 Πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ ζε
γεσξγηθά πξντφληα γηα ηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ.
Β4.3.0.0-A15
Πξφγξακκα
εδαθνινγηθψλ
αλαιχζεσλ θαη θπιινδηαγλσζηηθήο κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε ιίπαλζεο ζηελ θπηηθή
παξαγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Β4.3.0.0-A16
Δθδνζε
αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο
θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη εηήζηνο έιεγρνο αδεηψλ.
Β4.3.0.0-A17 Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ
αγνξά-νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ & ζπλαθείο
δηαηάμεηο:
--Β4.3.0.0-Γ17.1
Διεγρνο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ

--Β4.3.0.0-Γ17.2
Διεγρνη
ππνιεηκκάησλ
(πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ mrls)
--Β4.3.0.0-Γ17.3
Διεγρνη νξζνινγηθήο ρξήζεο
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
--Β4.3.0.0-Γ17.4
Διεγρνη ζηελ εκπνξία
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
--Β4.3.0.0-Γ17.5
Διεγρνη ζηηο επηρεηξήζεηο
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ & ηξσθηηθψλ ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο
--Β4.3.0.0-Γ17.6
Πξφγξακκα ειέγρνπ ζπφξσλ
επελδεδπκέλσλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα
--Β4.3.0.0-Γ17.7 Διεγρνο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή
εμεηάζεσλ γηα απφθηεζε Π.Ο.Υ.Γ.Φ.
--Β4.3.0.0-Γ17.8
Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζηε
ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
Β4.3.0.0-A18 Διεγρνο ερζξψλ & παζνγφλσλ ζηηο
θαιιηέξγεηεο-απνζηνιή δεηγκάησλ θπηηθψλ εηδψλ
θαη πξντφλησλ γηα δηαπίζησζε ηνπ αίηηνπ
πξνζβνιήο.
Β4.3.0.0-A19 Παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ
επηβιαβψλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έθδνζε
γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα εθαξκνγή
ςεθαζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο.
Β4.3.0.0-A20
Διεγρνο
δηαθηλνχκελνπ
παηαηφζπνξνπ,
δεηγκαηνιεςία-απνζηνιή
δεηγκάησλ γηα αλαιχζεηο γηα ηελ πηζαλή παξνπζία
αζζελεηψλ θαξαληίλαο.
Β4.3.0.0-A21
Δθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο
δαθνθηνλίαο, αξνπξαηνθηνλίαο θαη αθξηδνθηνλίαο.
Β4.3.0.0-A22
Γηελέξγεηα
πξνγξάκκαηνο
επηζθνπήζεσλ γηα ερζξνχο θαη αζζέλεηεο
θαξαληίλαο.
Β4.3.0.0-A23 Διεγρνο επί ησλ εθκεηαιιεχζεσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξαγσγήο θαη εκπνξίαο
θπηψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ.
Β4.3.0.0-A24
Γηαρείξηζε
ηιχνο
βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ ζηελ γεσξγία ρνξήγεζε άδεηαο
ρξεζηκνπνίεζεο
επεμεξγαζκέλεο
ηιχνο
ζε
θαιιηέξγεηεο
Β4.5 Σκήκα Κηεληαηξηθήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β4.5.0.0-A1 Γηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Π.Δ.
Β4.5.0.0-A2 Δμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ.
Β4.5.0.0-A3 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Θέκαηα Τγείαο ησλ Εψσλ
Β4.5.0.0-A4 Δξεπλα θαη κειέηε ζεκάησλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
Β4.5.0.0-A5 Λήςε ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα
ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, θαηαπνιέκεζε
θαη θαηαζηνιή ησλ ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ
λνζεκάησλ.
Β4.5.0.0-A6 πληνληζκφο ησλ Κηεληαηξηθψλ
Γξαθείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
θαηαπνιέκεζεο,
ειέγρνπ
θαη
εθξίδσζεο
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δσναλζξσπνλφζσλ θαη βαζηθψλ δσνλφζσλ
(Βξνπθέιισζε,
Φπκαηίσζε,
θαη
Λεχθσζε
βννεηδψλ, Μειηηαίνπ Ππξεηνχ αηγνπξνβάησλ,
πνγγσδψλ Δγθεθαινπαζεηψλ ησλ βννεηδψλ θαη
ησλ αηγνπξνβάησλ, Αθζψδνπο Ππξεηνχ ησλ
δίρεισλ δψσλ, Παλψιεο ησλ ρνίξσλ, Γξίπεο ησλ
πηελψλ θιπ.)
Β4.5.0.0-A7 Καηαγξαθή θαη δήισζε ησλ
εκθαληδφκελσλ δσνλφζσλ, κέξηκλα γηα ηελ
δηελέξγεηα επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο θαη ιήςε ησλ
ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο.
Β4.5.0.0-A8 Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
απνδεκίσζε ζαλαησζέλησλ ή ζθαγέλησλ δψσλ ζε
εθηέιεζε πξνγξακκάησλ.
Β4.5.0.0-A9 πζηεκαηηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο
ησλ δηαθηλνχκελσλ δψσλ θαη ησλ κε εδψδηκσλ
πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β4.5.0.0-A10
πγθξφηεζε
θαη
ιεηηνπξγία
επηηξνπψλ εθηίκεζεο αμίαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ,
θαζνξηζκνχ νξίσλ βνζθνηφπσλ θ.α.
Β4.5.0.0-A11
πγθξφηεζε
επηηξνπήο
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θαζνιηθή ζθαγή ησλ
δψσλ ζε εθηξνθέο βννεηδψλ κνιπζκέλσλ απφ
Φπκαηίσζε, Βξνπθέιισζε, θαη Λεχθσζε.
Β4.5.0.0-A12 πγθξφηεζε Σνπηθνχ Κέληξνπ
Δπείγνπζαο Δπέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
Γξίπεο ησλ πηελψλ θαη Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ
Αζζέλεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Αθζψδνπο
Ππξεηνχ ησλ δίρεισλ δψσλ.
Β4.5.0.0-A13 πλεξγαζία κε ηνπο θηεληάηξνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα.
Β4.5.0.0-A14 Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ θαη
παξνρή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε φια ηα ζέκαηα
πγείαο ησλ δψσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.
Β4.5.0.0-A15 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα
ζέκαηα δσναλζξσπνλφζσλ.
Β4.5.0.0-A16 Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ εμαγσγήο
παξαγσγηθψλ δψσλ .
Β4.5.0.0-A17 Διεγρνο ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TRACES.
Β4.5.0.0-A18 Υνξήγεζε αδεηψλ δηαθίλεζεο δψσλ
ζπληξνθηάο πξνο ην εμσηεξηθφ. Καηαρψξεζε
εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο γνπλνθφξσλ δψσλ θαη
έγθξηζε απηψλ απφ πγεηνλνκηθήο Κηεληαηξηθήο
πιεπξάο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 13.2 ηνπ Π.Γ / ηνο
184 / 1996 ( Α¨ 137 ).- Μεηξψν θαηαρψξηζεο
νξγαληζκψλ ,Ηλζηηηνχησλ, Κέληξσλ θιπ.
Β4.5.0.0-A19 Υνξήγεζε Αξηζκνχ Καηαρψξεζεο
ΥΡΖΣΖ Εσηθψλ Τπνπξντφλησλ ζε εθηξνθέο
γνπλνθφξσλ δψσλ - χληαμε Μεηξψνπ
Θέκαηα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο
Β4.5.0.0-A20 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή θξενζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη παξνρή
ηερληθψλ νδεγηψλ θαζψο θαη κέξηκλα γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε απηψλ.
Β4.5.0.0-A21 Μέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ
πγηεηλήο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ ζηα ζθαγεία θαη ηελ
ελ γέλεη επνπηεία κεηαθνξάο, ζπληήξεζεο θαη
δηάζεζεο ησλ θξεάησλ.
Β4.5.0.0-A22 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ
θηεληαηξηθψλ
επίζεκσλ
ειέγρσλ
ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο απφ πγεηνλνκηθήο, πνηνηηθήο θαη
ηερλνινγηθήο άπνςεο.

Β4.5.0.0-A23 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή αζηπθηεληαηξηθψλ επηζεσξήζεσλ ζε
πάζεο θχζεσο θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο, εκπνξίαο
θαη δηάζεζεο πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο.
Β4.5.0.0-A24 Σήξεζε κεηξψνπ εκπφξσλ δσηθψλ
πξντφλησλ.
Β4.5.0.0-A25 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηνλ έιεγρν
ηήξεζεο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ,
βηνκεραληθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ πξνδηαγξαθψλ
ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β4.5.0.0-A26 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
θαηαινίπσλ ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β4.5.0.0-A27 πκκεηνρή ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ελφο εηζεγεηή θηεληάηξνπ γηα
ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο
ζε
ζθαγεία,
ηπξνθνκεία,
αιιαληνπνηεία, ηεκαρηζηήξηα θαη ηππνπνηεηήξηα
θξέαηνο, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο ςχμεο θαηάςπμεο θξέαηνο, θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ
θξέαηνο, ηρζπνζθαιψλ, ζπζθεπαζίαο αιηεπκάησλ,
ςχμεο - θαηάςπμεο αιηεπκάησλ, ηεκαρηζκνχ
αιηεπκάησλ, δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ (θέληξα
απνζηνιήο, θέληξα θαζαξηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο
απνθειχθσζεο), αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ζαιηγθαξηψλ
θαη βαηξαρνπφδαξσλ, γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε
βάζε
ην
γάια,
θέληξνπ
σηνζθνπήζεσο,
ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ, απγψλ θαη
πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά, ηππνπνίεζεο κειηνχ,
ςπθηηθψλ απνζεθψλ.
Β4.5.0.0-A28 πκκεηνρή , ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ελφο εηζεγεηή θηεληάηξνπ γηα
ρνξήγεζε ή αλάθιεζε αδεηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο
Γηαρείξηζεο Εσηθψλ ππνπξντφλησλ
Β4.5.0.0-A29 Μνλάδεο κεηαπνίεζεο
Β4.5.0.0-A30 Κέληξα ζπιινγήο νξηζκέλσλ δσηθψλ
ππνπξντφλησλ ( Παξαγσγή δσνηξνθψλ γηα
γνπλνθφξα δψα)
Β4.5.0.0-A31 Μνλάδεο παξαγσγήο ηξνθψλ γηα δψα
ζπληξνθηάο
Β4.5.0.0-A32 Μνλάδεο ελδηάκεζνπ ρεηξηζκνχ (
Γνξψλ θαη δεξκάησλ)
Β4.5.0.0-A33
Μνλάδεο
απνηέθξσζεο
ζπλαπνηέθξσζεο
Β4.5.0.0-A34 Σερληθέο κνλάδεο
Β4.5.0.0-A35 Μνλάδεο παξαγσγήο Βηναεξίνπ
Β4.5.0.0-A36 Μνλάδεο παξαγσγήο νξγαληθψλ
ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ ηνπ εδάθνπο
Β4.5.0.0-A37 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παξαθείκελσλ ζε
θξενπσιεία ρψξσλ παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ
Λνπθάληθσλ
θαη
άιισλ
παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο.
Β4.5.0.0-A38 Διεγρνο ησλ πξνο εμαγσγή θαη
εηζαγσγή δσηθψλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ.
Β4.5.0.0-A39
πκκεηνρή
ζηελ
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
(Ο..Γ.Δ.,
επηηήξεζεο
θαη
εμάιεηςεο Μ..Δ., Μειηηαίνπ Ππξεηνχ ησλ
αηγνπξνβάησλ, Φπκαηίσζεο, Βξνπθέιισζεο, θαη
Λεχθσζεο ησλ βννεηδψλ θ.α.)
Β4.5.0.0-A40 Δλεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ
θξέαηνο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζηηο ρνιέο
Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο.
Β4.5.0.0-A41 Διεγρνο ηεο ηήξεζεο νξζήο
δηαρείξηζεο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πνπ δελ
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πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε απφ
ζθαγεία, ηεκαρηζηήξηα, εξγνζηάζηα ηξνθίκσλ θαη
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ απηά παξάγνληαη.
Β4.5.0.0-A42 Δθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αδεηψλ
θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ κεηαθνξάο πξντφλησλ
δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β4.5.0.0-A43 Δθαξκνγή ηεο επξσπατθήο θαη
εζληθήο λνκνζεζίαο ζε φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο
θηεληαηξηθήο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ παξαγσγή
κέρξη ηελ θαηαλάισζε.
Β4.5.0.0-A44 Δλεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα
ζέκαηα πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηξνθνινηκψμεηο θαη
ηξνθνηνμηλψζεηο.
Θέκαηα Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη
Δθαξκνγψλ
Β4.5.0.0-A45 Οξγάλσζε ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο,
ζπγρξνληζκνχ ηνπ νίζηξνπ, γελεηηθήο βειηίσζεο
ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη έιεγρνο ηεο
αγνληκφηεηαο θαη γεληθά ησλ λνζεκάησλ
αλαπαξαγσγήο.
Β4.5.0.0-A46
Δθαξκνγή
θαη
έιεγρνο
Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ (Ο..Γ.Δ.).
Β4.5.0.0-A47 Δθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε, ηελ εκπνξία θαη ρξήζε
ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ησλ βηνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξνζζεηηθψλ
δσνηξνθψλ.
Β4.5.0.0-A48 Πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε
κεηαθνξά, πξνζηαζία ζηηο εθηξνθέο θαη θαηά ηε
ζθαγή.
Β4.5.0.0-A49 Υνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξέα
ζπνλδπισηψλ δψσλ.
Β4.5.0.0-A50 Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο
νδηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο δψσλ κεγάιεο δηάξθεηαο
δηαδξνκήο θαη βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο.
Β4.5.0.0-A51 Υνξήγεζε άδεηαο εθαξκνγήο
ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
θαη θηελνηξφθνπο ζπεξκαηεγρχηεο.
Β4.5.0.0-A52 Διεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο απφ ηνπο δηαθηλεηέο ζπέξκαηνο θαη ηνπο
εθαξκνζηέο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο.
Β4.5.0.0-A53 χληαμε εθζέζεσλ κεληαίσλ,
ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηνηρείσλ ηερλεηήο
ζπεξκαηέγρπζεο.
Β4.5.0.0-A54 Υνξήγεζε άδεηαο δηνξγάλσζεο
έθζεζεο ζθχισλ θαη γάησλ.
Β4.5.0.0-A55 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ησλ Γήκσλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο
αδέζπνησλ ζθχισλ.
Β4.5.0.0-A56 χζηαζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ζπκβάζεσλ
πινπνίεζεο
πξνγξάκκαηνο
αληηκεηψπηζεο αδέζπνησλ δψσλ.
Β4.5.0.0-A57 Απφθαζε ζχζηαζεο ζπλεξγείνπ
ειέγρνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο δψλησλ δψσλ.
Β4.5.0.0-A58 Δληνιή ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1/2005.
Οη παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο
Κηεληαηξηθήο ζα εθηεινχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Κηεληαηξηθήο ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο.

Β5. Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ

Απνζηνιή: Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ηνκέσλ ηεο θπηηθήο, ηεο
δσηθήο θαη ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο, ε ιήςε ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε
αεηθφξνο αλάπηπμε, ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ε
κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη πξνζηαζία ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ, ε εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο
αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ θαη εηζαγφκελσλ
ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη πξντφλησλ απηψλ
θαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ,
ζηελ πεξηνρή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
Β5.1 Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :5
Αξκνδηφηεηεο
Σνκέαο Αιηείαο
Β5.1.0.0-A59 Μίζζσζε κε δεκνπξαζία ησλ
ηρζπνηξφθσλ πδάησλ ελ γέλεη.
Β5.1.0.0-A60 Καζνξηζκφο πξνζηαηεπηηθήο δψλεο
πέξημ ηνπ ηνπνζεηνχκελνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ, ζε
ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο.
Β5.1.0.0-A61
Απφθαζε
απμνκείσζεο
ησλ
ζπκβαηηθψλ δφζεσλ κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε
ηδηψηεο.
Β5.1.0.0-A62 Τπνβνιή αηηήκαηνο πξνο παξνρή
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ
εθκίζζσζεο ησλ εθαπηφκελσλ ησλ ζπλφξσλ ιηκλψλ
ή ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
Β5.1.0.0-A63 Ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ, θαζνξηζκφο ηεο
έδξαο θαη ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο.
Β5.1.0.0-A64 Δπνπηεία θαλνληζκψλ αιηείαο
--Β5.1.0.0-Γ64.1 Ο θαζνξηζκφο πεξηνξηζκψλ θαηά
ηε δηελέξγεηα αιηείαο εληφο ησλ ηερληθψλ ιηκλψλ
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ ζε
απηέο (β.δ. 142/1971 άξζξν 2 πεξ. Γ3).
--Β5.1.0.0-Γ64.2 Ζ επηβνιή εηδηθψλ ή πξφζζεησλ
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο αιηείαο γηα πνηάκηνπο,
ιηκλαίνπο, ιηκλνζαιάζζηνπο θαη άιινπο πδάηηλνπο
ρψξνπο (άξζξν 10 ηνπ λ.δ.420/1970, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 λ.1740/1987 θαη ην
άξζξν 9 παξ. 1 λ. 2040/1992).
Β5.1.0.0-A65 Υνξήγεζε αδεηψλ ζθάθνπο-άδεηαο
πψιεζεο αιηεπκάησλ- ρξήζεο ΗΥ απηνθηλήηνπ ζε
αιηείο.
Β5.1.0.0-A66
Ζ
έγθξηζε
αληηθαηάζηαζεο
αιηεπηηθνχ ζθάθνπο (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991
άξζξ 1 παξ. 1α, 1β, 1γ θαη άξζξα 3 θαη 4 ΦΔΚ 98
Α΄).
Β5.1.0.0-A67 Ζ άδεηα κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο (π.δ.
261/1991 άξζξν 2).
Β5.1.0.0-A68 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ζε αιηεπηηθά
ζθάθε γηα δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο αιηείαο.
Β5.1.0.0-A69 Ζ άδεηα αληηθαηάζηαζεο κεραλήο
αιηεπηηθνχ ζθάθνπο (π.δ. 261/1991 άξζξν 4).
Β5.1.0.0-A70 Ζ ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο
αιηείαο ζθάθνπο εζσηεξηθψλ πδάησλ.
Β5.1.0.0-A71 Ζ ρνξήγεζε εξαζηηερληθήο άδεηαο
αιηείαο (β.δ. 666/1966 άξζξα 1, 2, 3 (ΦΔΚ 160 Α΄)
θαη π.δ. 373/1985).
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Β5.1.0.0-A72 Ζ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο
αιηείαο (π.δ. 373/1985 άξζξν 5 παξ. 2 ΦΔΚ 131
Α΄).
Β5.1.0.0-A73
Καηάξηηζε
κειεηψλ
θαη
πξνγξακκάησλ γηα αλάπηπμε αιηείαο.
Β5.1.0.0-A74 Καηαγξαθή αιηέσλ - ηερληθψλ 
αιηεπκάησλ  αιηεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
Β5.1.0.0-A75 Γηελέξγεηα εκπινπηηζκνχ ιίκλεο θαη
γεσθξαγκάησλ - θαζνξηζκφο απαγφξεπζεο αιηείαο δηαγσληζκνί εξαζηηερληθήο θαη αζιεηηθήο αιηείαο.
Β5.1.0.0-A76 Ζ ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ
εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ (άξ 9 παξ. 4 ηνπ
λ. 2040/1992).
Β5.1.0.0-A77
Οη
απνθάζεηο
θαηαζηξνθήο,
εθπνίεζεο θαη έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο ησλ δεκεπζέλησλ
πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4 ηνπ
λ.δ. 420/1970, ΦΔΚ 27 Α΄).
Β5.1.0.0-A78 Ζ απφθαζε δηάζεζεο ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή ζε λνκηθά
πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ,
εξγαιείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ δεκεχηεθε,
εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί (άξζξν 2 παξ. 3
λ.1740/1987, ΦΔΚ 221 Α΄, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
Β5.1.0.0-A79 Σήξεζε κεηξψνπ αιηέσλ θαη
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.
Β5.1.0.0-A80 Σήξεζε κεηξψνπ πδαηνθαιιηεξγεηψλ
θαη αιηείαο ζηα εζσηεξηθά χδαηα.
Β5.1.0.0-A81 Βεβαίσζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
παξαγσγνχ
ιατθψλ
αγνξψλ
ζηνπο
πδαηνθαιιηεξγεηέο.
Β5.1.0.0-A82 Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή
θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ (π.δ. 333/1990 άξζξν 2, ΦΔΚ
143 Α΄).
Β5.1.0.0-A83 Δηζήγεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε
δηαθίλεζε, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε
θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε
ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
Β5.1.0.0-A84 Ζ γλσκνδφηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε,
κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα
ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ.
Β5.1.0.0-A85 Ζ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ .
Β5.1.0.0-A86 Ζ έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα
εκπινπηηζκνχ ιηκλψλ θαη πνηακψλ
Β5.1.0.0-A87 Καζνξηζκφο ηεο απαγνξεπηηθήο
πεξηφδνπ αιηείαο κε θάζε κέζν θαη εξγαιείν ζηηο
ιίκλεο.
Β5.1.0.0-A88 Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο
πνηφηεηαο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.
Β5.1.0.0-A89 Ζ έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία
θαη κφλν επηηξέπεηαη ε αιηεία ζηηο ιίκλεο (άξζξν 1
ηνπ β.δ. 249/1972, ΦΔΚ 58 Α΄).
Β5.1.0.0-A90 Αδεηα ίδξπζεο ζπζθεπαζηεξίνπ
λσπψλ αιηεπκάησλ, εξγαζηεξίσλ ζπζθεπαζίαο &
κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ.
Β5.1.0.0-A91
Γλσκνδφηεζε
έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
Β5.1.0.0-A92 Δηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο
θνπήο θαιακψλσλ ζε ιίκλεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο.

Β5.1.0.0-A93 Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή
Καλνληζκψλ Δ.Δ. θαη Δζληθήο αιηεπηηθήο
λνκνζεζίαο
Β5.1.0.0-A94
Οιεο νη
αξκνδηφηεηεο
ηνπ
Ν.3852/2010 ΚΔΦ.ζη΄ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο
Γήκνπο αζθνχληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ.
Β5.2 Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β5.2.0.0-A1 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθηέιεζήο ηνπο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
Β5.2.0.0-A2 Μειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο
θαη
βειηίσζεο
ηεο
βννηξνθίαο,
αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ρνηξνηξνθίαο, πηελνηξνθίαο
θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ δψσλ.
Σνκέαο Εσηθήο παξαγσγήο
Β5.2.0.0-A3 Υνξήγεζε άδεηαο θηελνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο,
Β5.2.0.0-A4
Γλσκνδνηήζεηο
παξαρψξεζεο
εθηάζεσλ - πεξηβαιινληηθψλ φξσλ-κειεηψλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Β5.2.0.0-A5 Διεγρνο θπθινθνξνχλησλ δσνηξνθψλ
Β5.2.0.0-A6 Σήξεζε κεηξψνπ δσνηξνθψλ
Β5.2.0.0-A7 Διεγρνο θαηαζηεκάησλ-βηνηερληψλεηζαγσγψλ
Β5.2.0.0-A8 Κσδηθφο εγγξαθήο παξαγσγήοεκπνξίαο δσνηξνθψλ
Β5.2.0.0-A9 Καζνξηζκφο ηειψλ εκπνξίαο θαη
δηαθίλεζεο δσνηξνθψλ
Β5.2.0.0-A10 Διεγρνο Διιεληθήο αγνξάο θξέαηνο
γηα ηελ πξνέιεπζε,θαηαγσγή θαη ηήξεζε κεληαίσλ
ηζνδπγίσλ
Β5.2.0.0-A11 Δμέηαζε παξαηππηψλ, παξαβάζεσλ
θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε θξενπσιεία .
Β5.2.0.0-A12 πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία δηκεινχο
επηηξνπήο ηαμηλνκεηψλ ζθάγησλ βννεηδψλ θαη
ειέγρνπ ζε ηαμηλνκεκέλα ζθαγεία.
Β5.2.0.0-A13 Ηζνδχγηα θξέαηνο.
Β5.2.0.0-A14 Μειηζζνθνκία.
Β5.2.0.0-A15 Γηαρείξηζε βνζθνηφπσλ
Φπηηθή παξαγσγή
Β5.2.0.0-A16
Γηαρείξηζε
-εθηέιεζε
ησλ
εθρσξνχκελσλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε
Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ή αιισλ πξνγξακκάησλ
--Β5.2.0.0-Γ16.1 4.1 ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 4.2.1 Μεηαπνίεζε,
εκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εληφο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η (γεσξγηθφ πξντφλ) επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ. 4.2.2 Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε
κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (κε
γεσξγηθφ πξντφλ). 4.2.3 Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη
αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ επαγγεικαηίεο
αγξφηεο. 6.1 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο επηρείξεζεο γηα
λένπο γεσξγνχο. 6.2 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο
επηρείξεζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο. 6.3 Δληζρχζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
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Β5.2.0.0-A17
Σήξεζε
ακπεινπξγηθνχειαηνθνκηθνχ κεηξψνπ.
Β5.2.0.0-A18
Πξφγξακκα
αλαδηάξζξσζεονξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο ακπειψλσλ - ρνξήγεζεο
δηθαησκάησλ θχηεπζεο.
Β5.2.0.0-A19 Οκάδεο- Οξγαλψζεηο παξαγσγψλ.
Β5.2.0.0-A20 Γσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ.
Β5.2.0.0-A21 Βεβαηψζεηο γηα αγξνηηθά απηνθίλεηα
Β5.2.0.0-A22 Βεβαηψζεηο πψιεζεο πιαλνδίσλ
πξντφλησλ ίδηαο παξαγσγήο, ζπκκεηνρή ζε
επηηξνπέο ιατθψλ αγνξψλ
Β5.2.0.0-A23
Βεβαηψζεηο
θαηαιιειφηεηαο
αγξνηεκαρίσλ
Β5.2.0.0-A24 Βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα αγξνηηθέο απνζήθεο.
Β5.2.0.0-A25 Σήξεζε-παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ.
Β5.2.0.0-A26 Θέκαηα δελδξνθνκίαο.
Β5.2.0.0-A27
Πξφγξακκα
Πξφσξεο
πληαμηνδφηεζεο.
Β5.2.0.0-A28 Πξφγξακκα RICA
Β5.2.0.0-A29 Μέηξν 1.3.2. πζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ηξνθίκσλ.
Β5.2.0.0-A30 Λεηηνπξγία επηηξνπήο Ν.2520/97Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ θιπ.
Β5.2.0.0-A31 Υνξήγεζε βεβαηψζεσλ Ο..Γ.Δ.
Β5.2.0.0-A32 πκβάζεηο Δλεξγεηαθψλ θπηψλ.
Β5.2.0.0-A33 Λεηηνπξγία ΠΔΥΧΠ
Β5.2.0.0-A34 πκβάζεηο Δλεξγεηαθψλ θπηψλ.
Β5.2.0.0-A35 Γλσκνδνηήζεηο επί εθηάζεσλ ηεο
Αγξνηηθήο Ννκνζεζίαο
Β5.2.0.0-A36 Λεηηνπξγία κνλάδσλ ηξνθίκσλ
νηθνηερληθήο παξαζθεπήο θαη εγγξαθή ζην θεληξηθφ
ειεθηξνληθφ κεηξψν νηθνηερλίαο  ΚΖΜΟ
(Τ.Α.4912/120862/2015  ΦΔΚ 2408 Β΄/17-112015)
Δγγεηεο βειηηψζεηο
Β5.2.0.0-A37 Γεσξγηθά κεραλήκαηα
--Β5.2.0.0-Γ37.1 Απνγξαθή
--Β5.2.0.0-Γ37.2 Δθδνζε άδεηαο
--Β5.2.0.0-Γ37.3 Δθδνζε άδεηαο νδήγεζεο
--Β5.2.0.0-Γ37.4 Δθδνζε δειηίσλ ηαμηλφκεζεο
--Β5.2.0.0-Γ37.5
Παξειθφκελα
(θαηαγξαθή
έιεγρνο)
--Β5.2.0.0-Γ37.6 Φεθαζηηθά (θαηαγξαθή έιεγρνο)
Β5.2.0.0-A38
Πξφγξακκα
αγξνηηθνχ
εμειεθηξηζκνχ.
Β5.2.0.0-A39 Θέκαηα ΣΟΔΒ
Β5.2.0.0-A40 Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ρσξνζέηεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ
βνζθνηφπσλ, ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο.
Β5.2.0.0-A41
Δθαξκνγή
φισλ
ησλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο.
Β5.2.0.0-A42 Δηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ
αλαγθαίσλ κέηξσλ, γηα ηε κειέηε θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.
Β5.2.0.0-A43 Μέξηκλα θαη εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ
θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο- πξντφληα ΠΟΠ θαη
ΠΓΔ.
Β5.3 Σκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ
Διέγρνπ

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β5.3.0.0-A1 Φπηνυγεηνλνκηθφο θαη πνηνηηθφο
έιεγρνο εηζαγνκέλσλ θαη εμαγνκέλσλ θπηηθψλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Β5.3.0.0-A2 Δθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θπηνυγείαο
θαη πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο
Β5.3.0.0-A3 Διεγρνο κεηαπνηεκέλσλ εηζαγνκέλσλ
θαη εμαγνκέλσλ θπηηθψλ γεσξγηθψλ πξνηφλησλ θαη
έθδνζε αλάινγσλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ.
--Β5.3.0.0-Γ3.1
Διεγρνο
κεηαπνηεκέλσλ
εηζαγνκέλσλ θαη εμαγνκέλσλ θπηηθψλ γεσξγηθψλ
πξνηφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ3.2 Δθδνζε αλάινγσλ πηζηνπνηεηηθψλ
ειέγρνπ
Β5.3.0.0-A4
Φπηνυγεηνλνκηθφο
έιεγρνο
πνιιαπιαζηαζκνχ πιηθνχ θαη ησλ θπησξίσλ θαη
Υνξήγεζε θπηνυγεηνλνκηθνχ δηαβαηεξίνπ.
--Β5.3.0.0-Γ4.1
Φπηνυγεηνλνκηθφο
έιεγρνο
πνιιαπιαζηαζκνχ πιηθνχ θαη ησλ θπησξίσλ θαη
Υνξήγεζε θπηνυγεηνλνκηθνχ δηαβαηεξίνπ.
--Β5.3.0.0-Γ4.2
Υνξήγεζε θπηνυγεηνλνκηθνχ
δηαβαηεξίνπ
Β5.3.0.0-A5
Διεγρνο
εθαξκνγήο
νηληθήο
λνκνζεζίαο ζε νηλνβηνκεραλίεο σο πξνο ηελ
παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη εκπνξία νηληθψλ
πξντφλησλ.
--Β5.3.0.0-Γ5.1
Γειψζεηο παξαγσγήο θαη
απνζεκάησλ νίλνπ
--Β5.3.0.0-Γ5.2 Πηζηνπνίεζε νίλσλ ΠΟΠ-ΠΓΔΠνηθηιηαθψλ
--Β5.3.0.0-Γ5.3 Υνξήγεζε ηαηληψλ ειέγρνπ
--Β5.3.0.0-Γ5.4 Υνξήγεζε έγθξηζεο αξίζκεζεο
ΠΓΔ
--Β5.3.0.0-Γ5.5 Διεγρνο εηηθεηψλ
--Β5.3.0.0-Γ5.6 Διεγρνο ζεψξεζε ζπλνδεπηηθψλ
εγγξάθσλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ5.7 Δθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο γηα
εμαγσγέο νηληθψλ πξντφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ5.8 Απνγξαθηθά δειηία νηλνπνηείσλ.
--Β5.3.0.0-Γ5.9
Υνξήγεζε ηνπ φξνπ ΚΣΖΜΑ
ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΜΔΣΟΥΗ θ.ι.π.
--Β5.3.0.0-Γ5.10
Υνξήγεζε θσδηθψλ αξηζκψλ
εκθηάισζεο θξαζηνχ.
--Β5.3.0.0-Γ5.11
Αδεηα ρξήζεο ηεο εηδηθήο
ζθξαγίδαο Δκθηαισκέλσλ Οίλσλ.
Β5.3.0.0-A6 Δθδνζε Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο
γηα ηελ Ίδξπζε & Λεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ
κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο
--Β5.3.0.0-Γ6.1
Β5.3.0.0-A7 Δθδνζε Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο
εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηππνπνίεζε
θαη ζπζθεπαζία νπσξνθεπεπηηθψλ
Β5.3.0.0-A8 Διεγρνο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
πξντφλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο.
Β5.3.0.0-A9
Διεγρνο
δηαθίλεζεο
ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ λσπψλ θαη βαζεηάο
θαηάςπμεο ζε φιε ηελ εκπνξηθή αιπζίδα.
Β5.3.0.0-A10 Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΜΔΝΟ
(Μεηξψν Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ) πνπ
αθνξά ζηελ θαηάξηηζε & ιεηηνπξγία ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζηα λσπά
νπσξνθεπεπηηθά
Β5.3.0.0-A11 Διεγρνο θαη δέζκεπζε e-παξαβφινπ
πνηνηηθνχ θαη θπηνπγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
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Β5.3.0.0-A12 Διεγρνο δηαθίλεζεο-απνζήθεπζεοεκπνξίαο ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ζε φιε ηελ
εκπνξηθή αιπζίδα.
Β5.3.0.0-A13
Διεγρνο
Λεηηνπξγίαο
ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ
Γηαινγήο-ΣππνπνίεζεοΜεηαπνίεζεο-Παξαγσγήο
ηξνθίκσλ
θπηηθήο
πξνέιεπζεο.
Β5.3.0.0-A14 Δπηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα
άζθεζεο
πνηνηηθνχ
ειέγρνπ
ζηα
λσπά
επεμεξγαζκέλα
&
βαζεηάο
θαηάςπμεο
νπσξνθεπεπηηθά.
χζηαζε
θαη
Λεηηνπξγία
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο
Κπξψζεσλ
Β5.3.0.0-A15
χληαμε
Σήξεζε κεηξψνπ
εγγξαθήο παξαγσγψλ, δηαθηλεηψλ, εμαγσγέσλ,
εηζαγσγέσλ θπηψλ, θπηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ
αληηθεηκέλσλ ή ελψζεσλ απηψλ κε εληαίν ηξφπν γηα
ηε ρνξήγεζε ηνπ θπηνυγεηνλνκηθνχ δηαβαηεξίνπ,
γηα απνζηνιή ζηε ρψξα καο ή απφ ρψξα καο ζε
άιια θξάηε ηεο ΔΔ
Β5.3.0.0-A16 Πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ ζε
γεσξγηθά πξντφληα γηα ηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ.
Β5.3.0.0-A17
Πξφγξακκα
εδαθνινγηθψλ
αλαιχζεσλ θαη θπιινδηαγλσζηηθήο κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε ιίπαλζεο ζηελ θπηηθή
παξαγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Β5.3.0.0-A18
Δθδνζε
αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο
θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη εηήζηνο έιεγρνο αδεηψλ.
Β5.3.0.0-A19 Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ
αγνξά-νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ & ζπλαθείο
δηαηάμεηο:
--Β5.3.0.0-Γ19.1
Διεγρνο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ19.2
Διεγρνη
ππνιεηκκάησλ
(πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ mrls)
--Β5.3.0.0-Γ19.3
Διεγρνη νξζνινγηθήο ρξήζεο
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ19.4
Διεγρνη ζηελ εκπνξία
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
--Β5.3.0.0-Γ19.5
Διεγρνη ζηηο επηρεηξήζεηο
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ & ηξσθηηθψλ ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο
--Β5.3.0.0-Γ19.6
Πξφγξακκα ειέγρνπ ζπφξσλ
επελδεδπκέλσλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα
--Β5.3.0.0-Γ19.7 Διεγρνο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή
εμεηάζεσλ γηα απφθηεζε Π.Ο.Υ.Γ.Φ.
--Β5.3.0.0-Γ19.8
Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζηε
ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
Β5.3.0.0-A20 Διεγρνο ερζξψλ & παζνγφλσλ ζηηο
θαιιηέξγεηεο-απνζηνιή δεηγκάησλ θπηηθψλ εηδψλ
θαη πξντφλησλ γηα δηαπίζησζε ηνπ αίηηνπ
πξνζβνιήο.
Β5.3.0.0-A21 Παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ
επηβιαβψλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έθδνζε
γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα εθαξκνγή
ςεθαζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο.
Β5.3.0.0-A22
Διεγρνο
δηαθηλνχκελνπ
παηαηφζπνξνπ,
δεηγκαηνιεςία-απνζηνιή
δεηγκάησλ γηα αλαιχζεηο γηα ηελ πηζαλή παξνπζία
αζζελεηψλ θαξαληίλαο.
Β5.3.0.0-A23
Δθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο
δαθνθηνλίαο, αξνπξαηνθηνλίαο θαη αθξηδνθηνλίαο.

Β5.3.0.0-A24
Γηελέξγεηα
πξνγξάκκαηνο
επηζθνπήζεσλ γηα ερζξνχο θαη αζζέλεηεο
θαξαληίλαο.
Β5.3.0.0-A25 Διεγρνο επί ησλ εθκεηαιιεχζεσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξαγσγήο θαη εκπνξίαο
θπηψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ.
Β5.3.0.0-A26
Γηαρείξηζε
ηιχνο
βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ ζηελ γεσξγία ρνξήγεζε άδεηαο
ρξεζηκνπνίεζεο
επεμεξγαζκέλεο
ηιχνο
ζε
θαιιηέξγεηεο.
Β5.4 Σκήκα Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνχ θαη
Αλαδαζκνχ ΠΔ Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β5.4.0.0-A1 Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ
θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ησλ πεξηνρψλ
ζηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο θαη ε ζχληαμε
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα θάζε πεξίπησζε.
Β5.4.0.0-A2 χληαμε ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ
αλαδαζκνχ
δηαρσξηζκψλ,
δηαλνκψλ,
θηεκαηνινγίσλ θαη γεσηνπνγξαθήζεσλ, ε κέξηκλα
γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε απηψλ.
Β5.4.0.0-A3 Δθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ,
δηαρσξηζκψλ, δηαλνκψλ, θηεκαηνινγίσλ θαη
γεσηνπνγξαθήζεσλ θαη ε κέξηκλα έγθξηζήο ηνπο.
Β5.4.0.0-A4 Αλάζεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ θαη
κειεηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ εθηάζεσλ ή επί
κέξνπο θάζεσλ απηψλ ζε ηδησηηθά, ηερληθά ή άιια
κειεηεηηθά γξαθεία ή εηαηξείεο ή θνξείο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κειεηψλ.
Β5.4.0.0-A5 πκκεηνρή ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ ζηηο επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη κε
απνθάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β5.4.0.0-A6
πγθξφηεζε
ηνπνγξαθηθψλ
ζπλεξγείσλ απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ε θαηαλνκή
ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ε αλάζεζε ζε απηά
εξγαζηψλ ππαίζξνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο
ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο.
Β5.4.0.0-A7 πληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη
ηερληθνδηνηθεηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνπο ειεγθηέο
ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλεξγείσλ, ησλ ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ, κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ θαη
θηεκαηνινγηθνχ απνηειέζκαηνο.
Β5.4.0.0-A8 Τπνινγηζκνί ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ
δηθηχσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β5.4.0.0-A9 Υξεζηκνπνίεζε κηθξνυπνινγηζηψλ γηα
ηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ
εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία
ζηνηρείσλ γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία.
Β5.4.0.0-A10 πιινγή, ηαμηλφκεζε, αμηνιφγεζε
θαη παξάδνζε ζην αξρείν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηε γε, ηδίσο ησλ θηεκαηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ
δηαζέζηκσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε θάζε εξγαζία
ππαίζξνπ.
Β5.4.0.0-A11 Σερληθή κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ
αλαθχνληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο
δηεχζπλζεο, ε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε λέαο
ηερλνινγίαο θαη κεζφδσλ, ε κέξηκλα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ
κεζφδσλ εξγαζίαο θαη νξγάλσλ κεηξήζεσλ.
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Β5.4.0.0-A12 Σήξεζε ηερληθνχ αξρείνπ, κε φια ηα
πξσηφηππα
θαη
θπξσκέλα
ηερληθά
θαη
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ εθηεινχκελσλ
εξγαζηψλ, ε αλαπαξαγσγή δηαγξακκάησλ θαη
θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζε
ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο.
Β5.4.0.0-A13 Σήξεζε αξρείνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ,
πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ.
Β5.4.0.0-A14 Σήξεζε αξρείνπ δεκνζίσλ εθηάζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
Β5.4.0.0-A15 Μέξηκλα γηα ηελ θχξσζε θαη
πξνψζεζε ησλ εθηεινχκελσλ θηεκαηνινγηθψλ
εξγαζηψλ, ε ελεκέξσζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ
πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κε ηηο επεξρφκελεο
κεηαβνιέο θαη ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ
εξγαζηψλ.
Β5.4.0.0-A16 πλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο
θαη θνξείο γηα ηελ ελνπνίεζε ζρεδίσλ θαη ηελ
παξαγσγή ηνπο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο θαη ε ζε
ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο κειέηε θαη
ράξαμε παξάιιεισλ έξγσλ ζε εθνχζηνπο
αλαδαζκνχο.
Β5.4.0.0-A17 πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε
ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θνξείο γηα
ηελ ηήξεζε εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο
θηεκαηνινγηθνχ πξντφληνο, ηελ ακθίδξνκε
δηαθίλεζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη
αλαγσγή ηνπο ζε εληαίν πξνβνιηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ
έιεγρν ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ηελ επνπηηθή
παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
γεσγξαθηθφ ρψξν.
Β5.4.0.0-A18 χληαμε, ηήξεζε, ζπκπιήξσζε θαη
νινθιήξσζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ, κε ζηνηρεία πνπ ζα
ζπιιέγνληαη επηηφπνπ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθή
ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηηο
κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί.
Β5.4.0.0-A19
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
θαη
δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη ε
έξεπλα ησλ θαθέισλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ.
Β5.4.0.0-A20 Σερληθνδηνηθεηηθφο έιεγρνο γξαθείνπ
ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ θαη δηαλνκψλ, ε ζχληαμε
πηλάθσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ ησλ εξγαζηψλ απηψλ
θαη ε πξνψζεζή ηνπο.
Β5.4.0.0-A21 ρεδίαζε φισλ ησλ εθηεινχκελσλ
εξγαζηψλ,
ε
ζρεδίαζε
απνζπαζκάησλ
δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ππεξεζηψλ θαη
πνιηηψλ θαη γεληθά θάζε ζρεδηαζηηθή εξγαζία ηεο
Γηεχζπλζεο.
Β5.4.0.0-A22 Μέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
θαη ε έθδνζε πξνο ηνχην ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ
εγθπθιίσλ, ε επζχλε ρξήζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε
ζχγρξνλα φξγαλα θαη ηερλνινγία, ε εθαξκνγή
κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο θαη θσηνγξακκεηξίαο θαηά
ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ.
Β5.4.0.0-A23 Παξαιαβή θαη θχιαμε ησλ
γεσδαηηηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ
εξγαιείσλ,
πιηθψλ
θαη
κεραλεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ
επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπο θαη ε ηήξεζε βηβιίνπ
Απνζήθεο.
Β5.4.0.0-A24 Ζ Παξαρψξεζε θαηά ρξήζε, έλαληη
ηηκήκαηνο, αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (Ν.4061/2012, αξζ.4-10)
Β5.4.0.0-A25 Ζ εμαγνξά απζαηξέησλ θαηερνκέλσλ
αθηλήησλ (εθηάζεσλ) πνπ δηαρεηξίδεηαη ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(Ν.4061/2012, αξζ.23)
Β5.4.0.0-A26 Ζ κε πξνβνιή δηθαησκάησλ
θπξηφηεηαο απφ ην δεκφζην ζε αθίλεηα
(Ν.4061/2012, αξζ.22)
Β5.4.0.0-A27 Σέσο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αγξ/θνχ
Κψδηθα πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Αξζ.36, παξ.6α
ηνπ Ν. 4061/2012.
Β5.4.0.0-A28 Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζχκθσλα κε ην
λ.4061/2012.
Β5.4.0.0-A29 Αλαδαζκφο ηεο γεο θαη κεγέζπλζε
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηηο παξερφκελεο απφ
ην λφκν ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο (λ.674/77).
Β5.4.0.0-A30 Οη βεβαηψζεηο ησλ νθεηινκέλσλ
ηηκεκάησλ απφ ηέσο παξαρσξήζεηο θαηά θπξηφηεηα
θαη θαηά ρξήζε.
Β5.4.0.0-A31 Δθδνζε, δηφξζσζε θαη αθχξσζε θάζε
ηχπνπ ηίηισλ θπξηφηεηαο.
Β5.4.0.0-A32 Υνξήγεζε βεβαίσζεο εμάιεηςεο
ππνζήθεο
παξαρσξνχκελσλ
νηθνπέδσλ
ή
αγξνηεκαρίσλ.
Β5.4.0.0-A33 Υνξήγεζε βεβαίσζεο πεξί κε
αλάθιεζεο ηίηισλ θπξηφηεηαο ή Απνθάζεσλ ΔΑΚ.
Β5.4.0.0-A34 Ζ έθδνζε Απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε
πεξί δηφξζσζεο θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ (
Ν.4061/2012, αξζ.12)
Β5.4.0.0-A35 Ζ ζπλεξγαζία κε δεκφζηεο ππεξεζίεο
γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο εθηάζεσλ πνπ
αθνξνχλ δηθαηψκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Β5.4.0.0-A36 Υνξήγεζε άδεηαο κεηαβίβαζεο
νηθνπέδνπ, πνπ παξαρσξήζεθε ζηνλ θιεξνχρν κε
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο.
Β5.5 Σκήκα Κηεληαηξηθήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Β5.5.1. Κηεληαηξηθά Γξαθεία
Αξκνδηφηεηεο
Β5.5.1.0-A1 Δθηέιεζε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο
θαη εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηαο
ηνπ
Γξαθείνπ
(Φπκαηίσζεο,
Βξνπθέιισζεο,
Λεχθσζεο
ησλ
Βννεηδψλ,
Μειηηαίνπ ππξεηνχ ησλ αηγνπξνβάησλ, έιεγρνο
επηηήξεζεο θαη εμάιεηςεο ησλ Μεηαδνηηθψλ
πνγγσδψλ Δγθεθαινπαζεηψλ ζε Βννεηδή θαη
Αηγνπξφβαηα,
Καηαξξντθνχ
ππξεηνχ
ησλ
πξνβάησλ,
Γξίπεο,
αικνλέιισζεο
θαη
Φεπδνπαλψιεο ησλ πηελψλ, Αθζψδνπο ππξεηνχ
ησλ δίρεισλ δψσλ, Κιαζζηθήο Παλψιεο ησλ
ρνίξσλ, Ππξεηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ζηα Ηππνεηδή
θαη ηα άγξηα πηελά θαη φηη άιιν πξνθχςεη.)
Β5.5.1.0-A2 Δπηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ινηκσδψλ
λνζεκάησλ.
Β5.5.1.0-A3 Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Ο..Γ.Δ. ζε
βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη ρνίξνπο.
Β5.5.1.0-A4 Σήξεζε κεηξψνπ Ηππνεηδψλ.
Β5.5.1.0-A5 πγθέληξσζε θαη απνζηνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνο ην Σκήκα Κηεληαηξηθήο ηεο
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Π.Δ. γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
απνδεκηψζεσλ θαη εληζρχζεσλ ησλ θηελνηξφθσλ
ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ θηεληαηξηθνχ
γξαθείνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβνιή
θηεληαηξηθψλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ.
Β5.5.1.0-A6 Λήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ
παζνινγηθνχ πιηθνχ πξνο ηα Κηεληαηξηθά
Δξγαζηήξηα.
Β5.5.1.0-A7 Λήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ
πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο πξνο ηα Κηεληαηξηθά
Δξγαζηήξηα.
Β5.5.1.0-A8 Διεγρνο ζηε δηαθίλεζε ησλ δψσλ θαη
ρνξήγεζε αδεηψλ δηαθίλεζεο.
Β5.5.1.0-A9 Δπίζεκνη έιεγρνη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζηηο ζηαπιηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη θαηά ηε κεηαθνξά.
Β5.5.1.0-A10
Υνξήγεζε
βεβαηψζεσλ
θαη
πηζηνπνηεηηθψλ
θαηφπηλ
αηηήζεσο
ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο.
Β5.5.1.0-A11 Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Β5.5.1.0-A12
πκπιεξσκαηηθά
αζθνχλ
θξενζθνπηθφ έιεγρν ζηα ζθαγεία ηεο πεξηνρήο ηνπο
θαη αζηπθηεληαηξηθνχο ειέγρνπο.
Β5.5.0.0-A1 Γηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Π.Δ.
Β5.5.0.0-A2 Δμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A3 Λήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο.
Θέκαηα Τγείαο ησλ Εψσλ
Β5.5.0.0-A4 Δξεπλα θαη κειέηε ζεκάησλ ζρεηηθψλ
κε ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
Β5.5.0.0-A5 Λήςε ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα
ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, θαηαπνιέκεζε
θαη θαηαζηνιή ησλ ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ
λνζεκάησλ.
Β5.5.0.0-A6 πληνληζκφο ησλ Κηεληαηξηθψλ
Γξαθείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
θαηαπνιέκεζεο,
ειέγρνπ
θαη
εθξίδσζεο
δσναλζξσπνλφζσλ θαη βαζηθψλ δσνλφζσλ
(Βξνπθέιισζε,
Φπκαηίσζε,
θαη
Λεχθσζε
βννεηδψλ, Μειηηαίνπ Ππξεηνχ αηγνπξνβάησλ,
πνγγσδψλ Δγθεθαινπαζεηψλ ησλ βννεηδψλ θαη
ησλ αηγνπξνβάησλ, Αθζψδνπο Ππξεηνχ ησλ
δίρεισλ δψσλ, Παλψιεο ησλ ρνίξσλ, Γξίπεο ησλ
πηελψλ θιπ.) χληαμε εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ
πξνγξακκάησλ εμπγίαλζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Β5.5.0.0-A7 πλεξγαζία κε ηνπο θηεληάηξνπο ηνπ
ηδησηηθνχ
ηνκέα
(θηελίαηξνη
εθηξνθψλ).
Δθνδηαζκφο απηψλ κε ηα βηνινγηθά πιηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.
Β5.5.0.0-A8 Καηαγξαθή θαη δήισζε ησλ
εκθαληδφκελσλ δσνλφζσλ, κέξηκλα γηα ηελ
δηελέξγεηα επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο θαη ιήςε ησλ
ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο.
Β5.5.0.0-A9 Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
απνδεκίσζε ζαλαησζέλησλ ή ζθαγέλησλ δψσλ ζε
εθηέιεζε πξνγξακκάησλ.

Β5.5.0.0-A10 πζηεκαηηθφο θηεληαηξηθφο έιεγρνο
ησλ δηαθηλνχκελσλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A11 Δπνπηεία θαηαβνιήο ηειψλ επίζεκσλ
ειέγρσλ δψλησλ δψσλ απφ ηνπο ππφρξενπο.
Β5.5.0.0-A12
πγθξφηεζε
θαη
ιεηηνπξγία
επηηξνπψλ εθηίκεζεο αμίαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ,
θαζνξηζκνχ νξίσλ βνζθνηφπσλ θ.α.
Β5.5.0.0-A13
πγθξφηεζε
επηηξνπήο
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θαζνιηθή ζθαγή ησλ
δψσλ ζε εθηξνθέο βννεηδψλ κνιπζκέλσλ απφ
Φπκαηίσζε, Βξνπθέιισζε, θαη Λεχθσζε.
Β5.5.0.0-A14 πγθξφηεζε Σνπηθνχ Κέληξνπ
Δπείγνπζαο Δπέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
Γξίπεο ησλ πηελψλ θαη Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ
Αζζέλεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Αθζψδνπο
Ππξεηνχ ησλ δίρεισλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A15 Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ θαη
παξνρή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε φια ηα ζέκαηα
πγείαο ησλ δψσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.
Β5.5.0.0-A16 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα
ζέκαηα δσναλζξσπνλφζσλ.
Β5.5.0.0-A17
Δθαξκνγή
ηνπ
ζπζηήκαηνο
θηεληαηξηθήο
πιεξνθφξεζεο
TRACES
(
Ζιεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ-Διεγρνο
ζπζηήκαηνο εκπνξίνπ- δηεπξσπατθφ δίθηπν γηα
θηεληαηξηθή πγεία πνπ θνηλνπνηεί, πηζηνπνηεί θαη
παξαθνινπζεί ηηο εηζαγσγέο, ηηο εμαγσγέο θαη ην
εκπφξην δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ).
Β5.5.0.0-A18 Δθδνζε θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο
δψσλ ζπληξνθηάο.
Β5.5.0.0-A19
Καηαρψξεζε
εγθαηαζηάζεσλ
εθηξνθήο γνπλνθφξσλ δψσλ θαη έγθξηζε απηψλ
απφ πγεηνλνκηθήο Κηεληαηξηθήο πιεπξάο , ζχκθσλα
κε ην άξζξν 13.2 ηνπ Π.Γ / ηνο 184 / 1996 ( Α¨ 137
).- Μεηξψν θαηαρψξηζεο νξγαληζκψλ ,Ηλζηηηνχησλ,
Κέληξσλ θιπ.
Θέκαηα Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο
Β5.5.0.0-A20 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή θξενζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη παξνρή
ηερληθψλ νδεγηψλ θαζψο θαη κέξηκλα γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε απηψλ.
Β5.5.0.0-A21 Μέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ
πγηεηλήο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ ζηα ζθαγεία θαη ηελ
ελ γέλεη επνπηεία κεηαθνξάο, ζπληήξεζεο θαη
δηάζεζεο ησλ θξεάησλ.
Β5.5.0.0-A22 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ
θηεληαηξηθψλ
επίζεκσλ
ειέγρσλ
ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο απφ πγεηνλνκηθήο, πνηνηηθήο θαη
ηερλνινγηθήο άπνςεο.
Β5.5.0.0-A23 Δπνπηεία θαηαβνιήο ηειψλ επίζεκσλ
ειέγρσλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο απφ ηνπο
ππφρξενπο.
Β5.5.0.0-A24 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή αζηπθηεληαηξηθψλ επηζεσξήζεσλ ζε
πάζεο θχζεσο θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο, εκπνξίαο
θαη δηάζεζεο πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο.
Β5.5.0.0-A25 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο
θαη εθαξκνγή δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηνλ έιεγρν
ηήξεζεο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ,
βηνκεραληθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ πξνδηαγξαθψλ
ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
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Β5.5.0.0-A26 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
θαηαινίπσλ ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
Β5.5.0.0-A27 πκκεηνρή ζε ηξηκειή επηηξνπή, ελφο
εηζεγεηή θηεληάηξνπ γηα ρνξήγεζε ή αλάθιεζε
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζθαγεία,
ηπξνθνκεία, αιιαληνπνηεία, ηεκαρηζηήξηα θαη
ηππνπνηεηήξηα θξέαηνο, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο
ςχμεο - θαηάςπμεο θξέαηνο, θαζεηνπνηεκέλσλ
κνλάδσλ θξέαηνο, ηρζπνζθαιψλ, ζπζθεπαζίαο
αιηεπκάησλ, ςχμεο - θαηάςπμεο αιηεπκάησλ,
ηεκαρηζκνχ αιηεπκάησλ, δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ
(θέληξα
απνζηνιήο,
θέληξα
θαζαξηζκνχ,
εγθαηαζηάζεηο
απνθειχθσζεο),
αιηεπηηθψλ
ζθαθψλ, ζαιηγθαξηψλ θαη βαηξαρνπφδαξσλ,
γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην γάια, θέληξνπ
σηνζθνπήζεσο, ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο
απγψλ, απγψλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά,
ηππνπνίεζεο κειηνχ, ςπθηηθψλ απνζεθψλ.
Β5.5.0.0-A28 πκκεηνρή ζε ηξηκειή επηηξνπή, ελφο
εηζεγεηή θηεληάηξνπ γηα ρνξήγεζε ή αλάθιεζε
αδεηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο δστθψλ
ππνπξντφλησλ:
--Β5.5.0.0-Γ28.1 Μνλάδεο κεηαπνίεζεο
--Β5.5.0.0-Γ28.2 Κέληξα ζπιινγήο νξηζκέλσλ
δσηθψλ ππνπξντφλησλ (Παξαγσγή δσνηξνθψλ γηα
γνπλνθφξα δψα)
--Β5.5.0.0-Γ28.3 Μνλάδεο παξαγσγήο ηξνθψλ γηα
δψα ζπληξνθηάο
--Β5.5.0.0-Γ28.4 Μνλάδεο ελδηάκεζνπ ρεηξηζκνχ (
Γνξψλ θαη δεξκάησλ)
--Β5.5.0.0-Γ28.5
Μνλάδεο
απνηέθξσζεο
ζπλαπνηέθξσζεο
--Β5.5.0.0-Γ28.6 Σερληθέο κνλάδεο
--Β5.5.0.0-Γ28.7 Μνλάδεο παξαγσγήο Βηναεξίνπ
--Β5.5.0.0-Γ28.8 Μνλάδεο παξαγσγήο νξγαληθψλ
ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ ηνπ εδάθνπο
Β5.5.0.0-A29 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε αξηζκνχ
θαηαρψξεζεο ρξήζηε δσηθψλ ππνπξντφλησλ ζε
εθηξνθέο γνπλνθφξσλ δψσλ - χληαμε κεηξψνπ.
Β5.5.0.0-A30
Υνξήγεζε
βεβαίσζεο
θαηαιιειφηεηαο θαη άδεηαο κεηαθνξάο νρεκάησλ
γηα δσηθά πξντφληα θαη ππνπξντφληα.
Β5.5.0.0-A31 Δθδνζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ζε
νρήκαηα κεηαθνξάο δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη
ηήξεζε κεηξψνπ απηψλ.
Β5.5.0.0-A32 Σήξεζε κεηξψνπ εκπφξσλ ηξνθίκσλ
δσηθήο πξνέιεπζεο -Δθδνζε βεβαηψζεσλ /
εγθξίζεσλ.
Β5.5.0.0-A33 Υνξήγεζε ή αλάθιεζε αξηζκνχ
θαηαρψξεζεο ζε παξαζθεπαζηήξηα θαηαζηεκάησλ
ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο.
Β5.5.0.0-A34 πκκεηνρή ζε ηξηκειή επηηξνπή γηα
ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ ζε παξαγσγνχο- πσιεηέο
πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζε Λατθέο Αγνξέο.
Β5.5.0.0-A35 Διεγρνο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη
εμαγνκέλσλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο
θαη ε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ εκπνξηθψλ
εγγξάθσλ ή ησλ θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη
εμαγσγήο πξνο ηξίηεο ρψξεο.
Β5.5.0.0-A36 Δθδνζε θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο
δσηθψλ ππνπξντφλησλ.
Β5.5.0.0-A37
πκκεηνρή
ζηελ
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
(Ο..Γ.Δ.,
επηηήξεζεο
θαη
εμάιεηςεο πνγγψδνπο Δγθεθαινπάζεηαο ησλ

Βννεηδψλ, Γξίπεο ησλ πηελψλ, Αθζψδνπο ππξεηνχ
ησλ δίρεισλ δψσλ, Παλψινπο, Φπκαηίσζεο ησλ
Βννεηδψλ,
Βξνπθέιισζεο
ησλ
Βννεηδψλ,
Λεχθσζεο ησλ Βννεηδψλ, Μειηηαίνπ Ππξεηνχ ησλ
Αηγνπξνβάησλ
,
Σξνκψδνπο
λφζνπ
ησλ
αηγνπξνβάησλ, Λχζζαο θ.ι.π.)
Β5.5.0.0-A38 Δλεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ
θξέαηνο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζηηο ρνιέο
Δπαγγεικάησλ
Κξέαηνο.
πγθέληξσζε
δηθαηνινγεηηθψλ
θαη
δηαβίβαζε
αηηήζεσλ
εθπαίδεπζεο πξνο απηέο.
Β5.5.0.0-A39 Διεγρνο ηεο ηήξεζεο νξζήο
δηαρείξηζεο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πνπ δελ
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε απφ
ζθαγεία, ηεκαρηζηήξηα, εξγνζηάζηα ηξνθίκσλ θαη
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ απηά παξάγνληαη.
Β5.5.0.0-A40 Δθαξκνγή ηεο επξσπατθήο θαη
εζληθήο λνκνζεζίαο ζε φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο
θηεληαηξηθήο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ παξαγσγή
κέρξη ηελ θαηαλάισζε.
Β5.5.0.0-A41 πλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη
δηελέξγεηα ειέγρσλ ή άιισλ πξάμεσλ πνπ δεηνχλ ηα
εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπο.
Β5.5.0.0-A42 Δλεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα
ζέκαηα πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηξνθνινηκψμεηο θαη
ηξνθνηνμηλψζεηο.
Θέκαηα Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη
Δθαξκνγψλ
Β5.5.0.0-A43 Οξγάλσζε ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο,
ζπγρξνληζκνχ ηνπ νίζηξνπ, γελεηηθήο βειηίσζεο
ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη έιεγρνο ηεο
αγνληκφηεηαο θαη γεληθά ησλ λνζεκάησλ
αλαπαξαγσγήο.
Β5.5.0.0-A44
Δθαξκνγή
θαη
έιεγρνο
Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ (Ο..Γ.Δ.).
Β5.5.0.0-A45 Δθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε, ηελ εκπνξία θαη ρξήζε
ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ησλ βηνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξνζζεηηθψλ
δσνηξνθψλ.
Β5.5.0.0-A46 Πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε
κεηαθνξά, πξνζηαζία ζηηο εθηξνθέο θαη θαηά ηε
ζθαγή.
Β5.5.0.0-A47 Υνξήγεζε άδεηαο κεηαθνξέα
ζπνλδπισηψλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A48 Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο
νδηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο δψσλ κεγάιεο δηάξθεηαο
δηαδξνκήο θαη βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο.
Β5.5.0.0-A49 Υνξήγεζε άδεηαο εθαξκνγήο
ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
θαη θηελνηξφθνπο ζπεξκαηεγρχηεο
Β5.5.0.0-A50 Διεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο απφ ηνπο δηαθηλεηέο ζπέξκαηνο θαη ηνπο
εθαξκνζηέο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο.
Β5.5.0.0-A51 χληαμε εθζέζεσλ κεληαίσλ,
ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηνηρείσλ ηερλεηήο
ζπεξκαηέγρπζεο.
Β5.5.0.0-A52 Υνξήγεζε Βεβαίσζεο πλδξνκήο
Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Λεηηνπξγίαο Ηαηξείνπ
δψσλ ε θηεληαηξείνπ θαη θιηληθήο δψσλ ε
θηεληαηξηθήο θιηληθήο
Β5.5.0.0-A53 Υνξήγεζε άδεηαο δηνξγάλσζεο
έθζεζεο κε δψα ζπληξνθηάο.
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Β5.5.0.0-A54 Καζνδήγεζε θαη έιεγρνο ηνπ έξγνπ
ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο Δθαξκνγή ηνπ
Νφκνπ 4039/2012.
Β5.5.0.0-A55 Απφθαζε ζχζηαζεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο
ζπκβάζεσλ
πινπνίεζεο
πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο αδέζπνησλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A56 Απφθαζε ζχζηαζεο ζπλεξγείνπ
ειέγρνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο δψλησλ δψσλ.
Β5.5.0.0-A57 Δληνιή ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1/2005.
Δίλαη αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ
έιεγρν ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη
ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ
ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο κεξηκλνχλ
γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο
Βάζεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ
ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, θαζψο θαη
γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε
ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ.

Β6. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο έδξαο
Απνζηνιή: Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζηήξημε, ηε
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ θαη
βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο
ηεο πεξηθέξεηαο, ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ
πνιηηηζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ,ηελ επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ παηδείαο αξκνδηφηεηαο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ΠΓΜ είλαη
αξκφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ
αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε βηνκεραληθή
πνιηηηθή, ζηελ ελέξγεηα θαη ζηνπο θπζηθνχο
πφξνπο, ζην εκπφξην θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο,
κε ζθνπφ ηελ νξηδφληηα θαη νκνηνγελή εθαξκνγή
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
θαη ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ
ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Β6.1 Σκήκα Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Αδεηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :6
Αξκνδηφηεηεο
Β6.1.0.0-A1 Τπνζηήξημε θαη ζπληνληζκφο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη έιεγρνο θαη
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
ηερληθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε
βηνκεραληθή πνιηηηθή, ηελ ελέξγεηα θαη ηνπο
θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα ηερληθά επαγγέικαηα, κε
ζθνπφ ηελ νξηδφληηα εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη ηελ νξζή
πινπνίεζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ησλ
αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Β6.1.0.0-A2 Μέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία βάζεσλ
δεδνκέλσλ, ηε ζπιινγή, θσδηθνπνίεζε θαη

επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Σκήκαηνο, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο.
Β6.1.0.0-A3 Δλεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα,
θαηλνηνκία, δηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζίεο
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη απαηηνχκελεο άδεηεο
θαη νη επί κέξνπο εγθξίζεηο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα
ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ε Γηεχζπλζε σο ππεξεζία κηαο
ζηάζεο.
Β6.1.0.0-A4 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ, ζρεηηθά κε ηελ
βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Β6.1.0.0-A5 Γηελέξγεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη
πξαθηηθνχ κέξνπο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο,
ηνλ
εηήζην
ζρεδηαζκφ
θαη
πξνγξακκαηηζκφ απηψλ θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Β6.1.0.0-A6 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.
Β6.2 Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
(Έδξα)
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β6.2.0.0-A1 πληνληζκφο ησλ Σκεκάησλ Δκπνξίνπ
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κε ζθνπφ ηελ
νκνηνγελή εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ
Β6.2.0.0-A2 Tν ζπληνληζκφ/νξγάλσζε πάζεο
θχζεσο ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ηα Σκήκαηα Δκπνξίνπ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη πξνβιέπνληαη απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία
Β6.2.0.0-A3 πλεηζθνξά ζηε δηακφξθσζε θαη
εμέιημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε πξνηάζεηο θαη
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ
Β6.2.0.0-A4 πγθξφηεζε θαη ζπληνληζκφο ησλ
Κιηκαθίσλ Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ
Δκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.) ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
Β6.2.0.0-A5 Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ηνπ χςνπο θαη ηνπ
ηξφπνπ είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά
άδεηα θαη ζέζε θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή θαη
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηε
ρνξήγεζε αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ
ζηελ Πεξηθέξεηα _πηηθήο Μαθεδνλίαο.
Β6.2.0.0-A6 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.
Β6.3 Σκήκα Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Πνιηηηζκνχ
θαη Αζιεηηζκνχ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β6.3.0.0-A1 Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ
ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ
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ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Σ. θαη ηνπο ΟΣΑ α΄
βαζκνχ
ηεο
πεξηθέξεηαο,
ηελ
παξνρή
γλσκνδφηεζεο, θαη άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ
λ.2545/1997 (Α΄254), γηα ραξαθηεξηζκφ θαη
νξηνζέηεζε Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηελ θαηάξηηζε, ζην
πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίνπ
αλάπηπμεο ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνπξηζκφ
Β6.4 Σκήκα Απαζρφιεζεο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ
Μάζεζεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Β6.4.0.0-A1 πκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε
πξνγξακκάησλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ
πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ,
ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ ζε
εξγνδφηεο,
βάζεη
εηζήγεζεο
ηεο
νηθείαο
πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο,
ηελ
θχξσζε
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε παξαπφλσλ νξγαλψζεσλ
εξγαδνκέλσλ
θαηά
δηαηάμεσλ
θαλνληζκψλ
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.
Β6.4.0.0-A2 Γηαδηθαζία κεηάθιεζεο πνιηηψλ
ηξίησλ ρσξψλ γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξγαζίαο
θαη έθδνζεο ηεο άδεηαο εξγαζίαο
Β6.4.0.0-A3 Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
Β6.4.0.0-A4 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
Β6.4.0.0-A5 Ζ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δελ
επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ
Β6.4.0.0-A6 Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ εθπφλεζε,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή
επηκέξνπο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο
πνιηηηθήο δηά βίνπ κάζεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
Β6.4.0.0-A7 Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ έξεπλα ηεο αγνξάο
εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ
εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) θαη γεληθφηεξα ζηηο ζρνιέο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο
παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο
Β6.4.0.0-A8 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ Η.Δ.Κ.
πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ
Μάζεζεο, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ πξνγξακκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ησλ Κ.Δ.Κ. ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β6.4.0.0-A9 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ηηο ζρέζεηο ηεο δηεχζπλζεο, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο κέξηκλαο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο, ηε δηαδηθηπαθή πχιε θαη
ηα ειεθηξνληθά κεηξψα ησλ άξζξσλ 9 θαη 17 ηνπ
Ν. 3879/2010 (Α΄163).
Β6.4.0.0-A10 Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε κέξηκλα γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Ννκαξρηαθψλ
Δπηηξνπψλ Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.), ε
δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, πνπ ηεξνχληαη
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ θνξέσλ, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο πθηζηάκελεο Ν.Δ.Λ.Δ.
Β6.4.0.0-A11 Δγθξηζε ζρνιηθψλ εθδξνκψλ ζην
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. πγθξφηεζε
ζρνιηθψλ εθνξεηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Λεηηνπξγία
πηζηνπνηεκέλσλ Κ.Δ.Κ. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δγθξηζε ηεο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ
ηεο ρψξαο κε ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ηεο
ζπλεξγαζίαο απηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο
καζεηψλ ζε δηεζλείο καζεηηθέο ζπλαληήζεηο.
Υνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
Αλψηεξσλ ρνιψλ Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ θαη
Κηλεκαηνγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
Β6.4.0.0-A12 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.

Β7. Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο ΠΔ
Απνζηνιή: Ζ κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ
αλάπηπμεο ελφο βηψζηκνπ θαη αληαγσληζηηθνχ
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηε ζηήξημε, ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ξχζκηζεο θαη επηβνιήο ησλ θαλφλσλ
αληαγσληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ
ρψξν επζχλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, θαζψο
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε θάζε άιιεο
αξκνδηφηεηαο ησλ ηνκέσλ θπζηθψλ πφξσλ ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ - πνιηηηζκνχ - αζιεηηζκνχ θαη
απαζρφιεζεο - παηδείαο - δηά βίνπ κάζεζεο πνπ
αζθνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.
Β7.1 Σκήκα Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :7

Αξκνδηφηεηεο
Β7.1.0.0-A1 Αδεηνδφηεζε θαη έιεγρνο ησλ πάζεο
θχζεσο
βηνκεραληθψλ
θαη
βηνηερληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.

Ομάδα Εργαςίασ για την επεξεργαςία του νέου ΟΕΤ

ελίδα 322

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελέτη Αναδιοργάνωςησ & Αναςχεδιαςμού των Δομών
Ιούνιοσ 2017
Β7.1.0.0-A2 Τπαγσγή θαη έιεγρνο ησλ πξφηππσλ
πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε.
Β7.1.0.0-A3 Δμέηαζε θαηαγγειηψλ ζρεηηθά κε ηελ
ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Β7.1.0.0-A4 Δηζεγήζεηο επί ησλ Μειεηψλ
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζηα αξκφδηα
πεξηθεξεηαθά φξγαλα θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
Β7.1.0.0-A5 Καηαρψξεζε ησλ κειεηψλ αζθαιείαο
(SEVESO) θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπο, έιεγρνο θαη
επηβνιή θπξψζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο πεξηθιείεη θηλδχλνπο απφ
αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Β7.1.0.0-A6 Γλσκνδφηεζε γηα παξεθθιίζεηο ησλ
φξσλ δφκεζεο γηα ηελ επέθηαζε βηνκεραληθψλ 
βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Β7.1.0.0-A7 Υνξήγεζε άδεηαο γηα πσιεηέο
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γηα ζέξκαλζε, άδεηαο
δηαλνκήο
εκθηαισκέλνπ
πγξαεξίνπ,
άδεηαο
εκθηάισζεο πγξαεξίσλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Β7.1.0.0-A8 Υνξήγεζε αδεηψλ ή απαιιαθηηθψλ γηα
εγθαηάζηαζε
εθεδξηθψλ
ειεθηξνπαξαγσγψλ
δεπγψλ θαη ηε γεσζεξκία
Β7.1.0.0-A9
Σερληθφο
έιεγρνο
δνθηκαζίαο
αηκνιεβήησλ θαη δνρείσλ ππφ πίεζε θαζψο θαη
επηζεψξεζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ γηα ηε
ρνξήγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Δζληθήο θαη
Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη Οδεγηψλ.
Β7.1.0.0-A10
πιψλ

Δγθξηζε παξαγσγήο

εθξεθηηθψλ

Β7.1.0.0-A11 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ κεηαιιεπηηθψλ
εξεπλψλ θαη ε άζθεζε ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ,
θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 3
παξάγξαθνη 1 έσο θαη 8 ηνπ π.δ. 78/2006.
Β7.1.0.0-A12
Ο
θαζνξηζκφο
θαη
απνραξαθηεξηζκφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ.

ν

Β7.1.0.0-A13 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο
ιαηνκείσλ αξγίισλ θαη καξγψλ πιηλζνπνηίαο θαη
θεξακνπνηίαο.
Β7.1.0.0-A14 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο
ιαηνκείσλ ζρηζηνιηζηθψλ πιαθψλ.
Β7.1.0.0-A15 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 21 ηνπ π.δ. 78/2006.

Β7.1.0.0-A16 Διεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη δηάζεζεο
ζηε αγνξά πξντφλησλ, πνπ ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Β7.1.0.0-A17 Δθηίκεζε ηεο αμίαο κεραλεκάησλ γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπο γηα
επηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
Β7.1.0.0-A18 Σήξεζε ηνπ κεηξψνπ
ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
Β7.1.0.0-A19
εξγνζηαζίσλ
αηκνιεβήησλ.

Υνξήγεζε
θαηαζθεπήο

ησλ

εηδηθψλ
αδεηψλ
θαη
επηζθεπήο

Β7.1.0.0-A20
Σήξεζε
Δηδηθνχ
Μεηξψνπ
Ναππήγεζεο,
Μεηαηξνπήο,
Δπηζθεπήο
θαη
ζπληήξεζεο Πινίσλ.
Β7.1.0.0-A21 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.

Β7.2 Σκήκα Δπαγγεικαηηθψλ Αδεηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Β7.2.0.0-A1 Υνξήγεζε βεβαίσζεο αλαγγειίαο
έλαξμεο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 1εο
βαζκίδαο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, Υεηξηζηψλ
κεραλεκάησλ έξγνπ, Σερληθψλ Μεραληθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ,
Ομπγνλνθνιιεηψλ
θαη
Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ, Ζιεθηξνιφγσλ, Φπθηηθψλ,
Τδξαπιηθψλ θαη Σερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
Καχζεο.
Β7.2.0.0-A2 Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ
βαζκίδσλ
επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ,
ζε
δηπισκαηνχρνπο θαη πηπρηνχρνπο ΑΔΗ - ΣΔΗ θαη
Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.
Β7.2.0.0-A3
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Υεηξηζηψλ
Μεραλεκάησλ Δξγνπ, 1εο, 2εο, 3εο, 4εο, 5εο, 6εο,
7εο θαη 8εο Δηδηθφηεηαο, 2εο θαη 3εο βαζκίδαο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Β7.2.0.0-A4
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Σερληθψλ
Μεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 1εο, 2εο, 3εο, θαη 4εο
Δηδηθφηεηαο, 2εο θαη 3εο βαζκίδαο επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ.
Β7.2.0.0-A5
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ομπγνλνθνιιεηψλ
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θαη Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ 2εο θαη 3εο βαζκίδαο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Β7.2.0.0-A6
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ζιεθηξνιφγσλ
εγθαηαζηάζεσλ Α, Γ΄, θαη Γ΄ Δηδηθφηεηαο, φισλ
ησλ νκάδσλ, θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ.
Β7.2.0.0-A7
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Φπθηηθψλ 2εο θαη
3εο βαζκίδαο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαζψο
επίζεο, ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κεηά απφ εμεηάζεηο,
ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ Καλνληζκνχ 303/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ.
Β7.2.0.0-A8
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Τδξαπιηθψλ 2εο
θαη 3εο βαζκίδαο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Β7.2.0.0-A9
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
φισλ
ησλ
βαζκίδσλ
επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ
γηα
εγθαηαζηάζεηο θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ
Β7.2.0.0-A10
Δθδνζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγέικαηνο Μεραληθψλ θαη Τπνκεραληθψλ,
Μεραλνιφγσλ θαη Ζιεθηξνιφγσλ.
Β7.2.0.0-A11
Υνξήγεζε
αδεηψλ
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Γνκσηψλ θαη
Ππξνδνηψλ 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο.
Β7.2.0.0-A12 Σήξεζε Δληαίνπ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Β7.2.0.0-A13 Σήξεζε αξρείνπ κε φια ηα ζρεηηθά
έγγξαθα έθδνζεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθεηαη ελ δσή ην
αδεηνδνηνχκελν πξφζσπν.
Β7.2.0.0-A14 Θεσξήζεηο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ.
Β7.2.0.0-A15 Διεγρνο πνηφηεηαο παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ
είηε
απηεπάγγειηα
είηε
ιφγσ
θαηαγγειηψλ.
Β7.2.0.0-A16 Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα
παξνρή ππεξεζηψλ θαθήο πνηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο
επαγγέικαηνο.
Β7.2.0.0-A17 Δπηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξνρή
ππεξεζηψλ θαθήο πνηφηεηαο..
Β7.2.0.0-A18
επαγγέικαηνο.

Αλάθιεζε

άδεηαο

άζθεζεο

Β7.2.0.0-A19 Απαληήζεηο, εξσηήκαηα φπσο θαη
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα
επαγγέικαηνο, ζε θνξείο, ππεξεζίεο θαη πνιίηεο
(Τπνπξγεία, ΝΠ__, ΟΣΑ. Δπηρεηξήζεηο θιπ)

Β7.2.0.0-A20 Βεβαηψζεηο δηάθνξεο (Απφθηεζεο
άδεηαο, θαηάζεζεο άδεηαο, κε αλάθιεζεο θιπ) θαη
ζεσξήζεηο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ
Β7.2.0.0-A21 Διεγρνο γλεζηφηεηαο επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
Β7.2.0.0-A22 Μεηαθνξά θαθέισλ επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ (Απφ ή ζε άιιε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα)
Β7.2.0.0-A23 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.

Β7.3 Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Β7.3.0.0-A1 Γηελέξγεηα ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ
γηα ηελ επάξθεηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο,
πνπ πεξηιακβάλεη, ηήξεζε πηλαθίδσλ, επηζήκαλζε,
εκπνξία, δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη παξνρή
ππεξεζηψλ, κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζε
εθαξκνγή ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
Β7.3.0.0-A2 πγθξφηεζε θαη ζπκκεηνρή ζε
επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
δηαηάμεηο
Β7.3.0.0-A3 Οξηζκφο ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
πξαηεξίσλ
θαπζίκσλ.
Β7.3.0.0-A4 Θεψξεζε, ζθξάγηζε θαη έιεγρνο
ηήξεζεο βηβιίσλ
--Β7.3.0.0-Γ4.2
νπσξνιαραληθψλ

Ηρλειαζηκφηεηαο

λσπψλ

--Β7.3.0.0-Γ4.3 Ηρλειαζηκφηεηαο βφεηνπ θξέαηνο
--Β7.3.0.0-Γ4.4 Βηβιίνπ Απνζήθεο κειηνχ
--Β7.3.0.0-Γ4.5
Βηβιίνπ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

Απνζήθεο

--Β7.3.0.0-Γ4.6
Δληχπνπ
«ΦΤΛΛΟ
ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ» ζηα θαηαζηήκαηα καδηθήο
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη έιεγρνο ηήξεζεο
βηβιίνπ ζθαγψλ ησλ ζθαγείσλ
Β7.3.0.0-A5 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο αγνξάο
ζε ζέκαηα εθπηψζεσλ θαη πξνζθνξψλ
Β7.3.0.0-A6 Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ ηηκνιεςηψλ ζε
πεηξειαηνεηδή,
ειαηφιαδα,
νπσξνθεπεπηηθά,
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θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ηρζείο, θαη έθδνζε δειηίνπ
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ
Β7.3.0.0-A7 Θεψξεζε γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο
ηηκήο ησλ ηηκνινγίσλ θαπζίκσλ ζε δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο
Β7.3.0.0-A8 Γηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ ηξνθίκσλ,
πνηψλ, θαπζίκσλ θαη ινηπψλ βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ
Β7.3.0.0-A9 Γηελέξγεηα εηήζηνπ πεξηνδηθνχ θαη
εθηάθηνπ ειέγρνπ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ, ζρεηηθά κε
ηε ζπκκφξθσζε, ηε λφκηκε θαη θαιή ιεηηνπξγία
ηνπο
Β7.3.0.0-A10 Δθδνζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ
ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ θαζψο θαη ε
δηεθπεξαίσζε πάζεο θχζεσο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη
πξνβιέπνληαη ζε απηέο.
Β7.3.0.0-A11 Γηελέξγεηα ειέγρσλ Λατθψλ Αγνξψλ
θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ
Β7.3.0.0-A12 πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ησλ
Κιηκαθίσλ Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ
Δκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.)
Β7.3.0.0-A13 Διεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο
ησλ ηξνθίκσλ
Β7.3.0.0-A14 Υνξήγεζε Δηδηθήο Βεβαίσζεο γηα
ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ
νρήκαηνο κεηαθνξάο πγξψλ ηξνθίκσλ.
Β7.3.0.0-A15 Γηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ γηα ηελ
επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, επηβνιή δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ, θαη δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ βεβαίσζεο
θαη είζπξαμεο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ
Β7.3.0.0-A16 Δπνπηεία θαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο
ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε
ηεο αιήζεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ
εμέηαζε θαη επαιήζεπζε ησλ εηαηξηθψλ βηβιίσλ.
Β7.3.0.0-A17 Διεγρνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ
ππαγσγή ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ζηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ ΚΝ 2190/20.
Β7.3.0.0-A18 Διεγρνο θαη έθδνζε εγθξηηηθψλ
απνθάζεσλ γηα ηα θαηαζηαηηθά ησλ Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ πξνεξρφκελσλ απφ κεηαηξνπή άιιεο
κνξθήο εηαηξηψλ (αηνκηθή, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΗΚΔ) ή
απφ ηελ ζπγρψλεπζε ή απφ ηελ δηάζπαζε εηαηξηψλ.
Β7.3.0.0-A19 Δγθξηζε θαη έθδνζε απφθαζεο
ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην
αλέξρεηαη ζε 3.000.000 επξψ ηνπιάρηζηνλ.

Β7.3.0.0-A20 Διεγρνο θαη δηαβίβαζε ζρεηηθήο
έγθξηζεο πξνο ην ΓΔΜΖ γηα θαηαρψξεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ πξαθηηθψλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ησλ Α.Δ.
Β7.3.0.0-A21 Δμαθξίβσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ
αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Α.Δ. θαζψο θαη ησλ
απμήζεσλ απηνχ (κε ηελ εληνιή ζηνπο αξκνδίνπο
ειεγθηέο Α.Δ.).
Β7.3.0.0-A22 χληαμε ησλ εθζέζεσλ εθηίκεζεο ηεο
επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΝ 2190/20
Β7.3.0.0-A23 Διεγρνο θαη έγθξηζε κεηαηξνπψλ,
ζπγρσλεχζεσλ θαη δηαζπάζεσλ Αλσλχκσλ
εηαηξηψλ.
Β7.3.0.0-A24 Γηαρείξηζε αηηήζεσλ ζεξαπείαο θαη
έθδνζεο
ηεο
ζρεηηθήο
απφθαζεο
ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε.
Β7.3.0.0-A25
Γηαβίβαζε
θαηαγγειηψλ
ζηηο
εηζαγγειηθέο αξρέο πνιηηψλ ή δεκνζίσλ θνξέσλ
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Β7.3.0.0-A26 Σήξεζε αξρείνπ - κεηξψνπ ησλ ΑΔ
απφ ελάξμεσο κέρξη θαη ζήκεξα θαη ρνξήγεζε
αληηγξάθσλ απφ ην ηεξνχκελν Μεηξψν ΑΔ.
Β7.3.0.0-A27 Αλάθηεζε ζηνηρείσλ απφ ην ήδε
ηεξνχκελν κεηξψν ΑΔ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο ζην
ΓΔΜΖ κε ζθνπφ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 
βεβαηψζεσλ ΑΔ. γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ή γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ή
ησλ κειψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ζηε δηνίθεζε
ησλ ΑΔ,
Β7.3.0.0-A28 Δθηέιεζε εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη
άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξψνπ Α.Δ.
Β7.3.0.0-A29 Γηαβίβαζε ζηνηρείσλ ησλ ΑΔ απφ ην
ηεξνχκελν κεηξψν χζηεξα απφ ζρεηηθά αηηήκαηα
αζηπλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο.
Β7.3.0.0-A30 Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ζηηο
Α.Δ. θαηά ην άξζξν 63δ΄ ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Β7.3.0.0-A31 Παξνρή άδεηαο ίδξπζεο ή αλάθιεζε
αδείαο ππνθαηαζηεκάησλ ζηε Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Κνδάλεο αιινδαπψλ Α.Δ. θαη ΔΠΔ.

Β7.4 Σκήκα
Παηδείαο

Σνπξηζκνχ,

Απαζρφιεζεο

θαη

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
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Αξκνδηφηεηεο
Β7.4.0.0-A1 Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ
ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Σ. θαη ηνπο ΟΣΑ α΄
βαζκνχ
ηεο
πεξηθέξεηαο,
ηελ
παξνρή
γλσκνδφηεζεο, θαη άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ
λ.2545/1997 (Α΄254), γηα ραξαθηεξηζκφ θαη
νξηνζέηεζε Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηελ θαηάξηηζε, ζην
πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίνπ
αλάπηπμεο ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνπξηζκφ
Β7.4.0.0-A2 πκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε ζε
πξνγξακκάησλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ
πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ,
ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ ζε
εξγνδφηεο,
βάζεη
εηζήγεζεο
ηεο
νηθείαο
πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο,
ηελ
θχξσζε
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε παξαπφλσλ νξγαλψζεσλ
εξγαδνκέλσλ
θαηά
δηαηάμεσλ
θαλνληζκψλ
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.
Β7.4.0.0-A3 Γηαδηθαζία κεηάθιεζεο πνιηηψλ
ηξίησλ ρσξψλ γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξγαζίαο
θαη έθδνζεο ηεο άδεηαο εξγαζίαο
Β7.4.0.0-A4 Αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππνζηήξημε ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
Β7.4.0.0-A5 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
Β7.4.0.0-A6 Ζ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δελ
επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ
Β7.4.0.0-A7 Ζ ππνζηήξημε
νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
παξαθνινχζεζε θαη

ησλ ζπιινγηθψλ
ζηελ εθπφλεζε,

Β7.4.0.0-A8 αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή
επηκέξνπο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο
πνιηηηθήο δηά βίνπ κάζεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
Β7.4.0.0-A9 Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ έξεπλα ηεο αγνξάο
εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ
εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) θαη γεληθφηεξα ζηηο ζρνιέο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο
παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο
Β7.4.0.0-A10 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ Η.Δ.Κ.
πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ
Μάζεζεο, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ πξνγξακκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ησλ Κ.Δ.Κ. ηεο Πεξηθέξεηαο.
Β7.4.0.0-A11 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ηηο ζρέζεηο ηεο δηεχζπλζεο, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο κέξηκλαο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο, ηε δηαδηθηπαθή πχιε θαη
ηα ειεθηξνληθά κεηξψα ησλ άξζξσλ 9 θαη 17 ηνπ
Ν. 3879/2010 (Α΄163).
Β7.4.0.0-A12 Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε κέξηκλα γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Ννκαξρηαθψλ
Δπηηξνπψλ Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.), ε
δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, πνπ ηεξνχληαη
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ θνξέσλ, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο πθηζηάκελεο Ν.Δ.Λ.Δ.
Β7.4.0.0-A13 Δγθξηζε ζρνιηθψλ εθδξνκψλ ζην
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. πγθξφηεζε
ζρνιηθψλ εθνξεηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Λεηηνπξγία
πηζηνπνηεκέλσλ Κ.Δ.Κ. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δγθξηζε ηεο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ
ηεο ρψξαο κε ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ηεο
ζπλεξγαζίαο απηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο
καζεηψλ ζε δηεζλείο καζεηηθέο ζπλαληήζεηο.
Υνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
Αλψηεξσλ ρνιψλ Γξακαηηθήο Σέρλεο, Υνξνχ θαη
Κηλεκαηνγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
Β7.4.0.0-A14 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ δελ
πεξηγξάθεηαη αιιά πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
θάζε θνξά λνκνζεζία.
Β7.4.0.0-A15 πγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ, ησλ δηθαηνπκέλσλ
δσξεάλ κεηαθνξά καζεηψλ (άξζξ. 5 παξ. 1, θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε 24001/2013).
Β7.4.0.0-A16 Γηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ελεξγεηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ησλ παξ. 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξ. 24001/2013 θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε.
Β7.4.0.0-A17 χληαμε θαη θνζηνιφγεζε ησλ
απαηηνπκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη ζεψξεζή ηνπο σο
πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ
(άξζξ. 2, ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ, παξ. γ, θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε 24001/2013).
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Β7.4.0.0-A18 Απνζηνιή ησλ εγθεθξηκέλσλ πηλάθσλ
κε ηα δξνκνιφγηα, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο
Γ/λζεο Γηνηθ/θνχ -Οηθ/ θνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
κεηαθνξηθνχ έξγνπ, θαηφπηλ δηελέξ- γεηαο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Β7.4.0.0-A19 Αληηκεηψπηζε θάζε ζέκαηνο πνπ
αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη
αθνξά ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ησλ
καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ θνηηνχλ.
Β7.4.0.0-A20
πκκεηνρή
ζε
πξνγξάκκαηα
πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ, ηελ πινπνίεζε
Αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
αξκφδην Τπνπξγείν θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηνπο
δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ηελ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ
Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ.

Γ.
Γεληθή
Γηεύζπλζε
Οηθνλνκηθώλ, Δζωηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Κνηλωληθώλ
Υπνζέζεωλ
Σηξαηεγηθόο Σηόρνο: Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε
ππνζηήξημε, ε πινπνίεζε θαη επνπηεία φισλ ησλ
δηνηθεηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
δηαζέηεη ε Πεξηθέξεηα, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηεο ηθαλφηεηαο, ε
βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο
δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή
ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία
θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ
θαηαπνιέκεζε
ηεο
θηψρεηαο
θαη
ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ζπλνρή.

Γ1.
Γηεύζπλζε
Γηαθάλεηαο
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

θαη

Απνζηνιή: Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη
ππνζηήξημε ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ ηνπ θνξέα θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ, ε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο θαη
νξγαλσηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ
ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο
εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ ηεο Γηνίθεζεο, ε
εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
νξζήο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ
θαη
ησλ
πιεξνθνξηψλ
πνπ
δηαθηλνχληαη ζε απηά, ε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ
ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο,
θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη ηεο επαθήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε

ηνπο πνιίηεο θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κε ηελ
εηζαγσγή ή θαη ρξήζε λέσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ θαη δηεπαθψλ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε
ηελ ζηξαηεγηθή ηεο.
Γ1.1 Σκήκα Γηαθάλεηαο θαη Οξγαλσηηθήο
Τπνζηήξημεο Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :1
Αξκνδηφηεηεο
Γ1.1.0.0-A1 Μέξηκλα ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζχκθσλα
κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί αλνηρηήο
δηάζεζεο δεδνκέλσλ
Γ1.1.0.0-A2 Απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ αλνηρηψλ
δεδνκέλσλ ζην data.gov.gr
Γ1.1.0.0-A3 Μέξηκλα επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ
αλνηρηψλ δεδνκέλσλ
Γ1.1.0.0-A4 Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ηεο
Γηεχζπλζεο
Γ1.1.0.0-A5
Γηαρείξηζε
ειεθηξνληθνχ
πξσηνθφιινπ
Γ1.1.0.0-A6 Γεκηνπξγία θαη επηθαηξνπνίεζε
πξφηππσλ εγγξάθσλ
Γ1.1.0.0-A7 Μέξηκλα νκνγελνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ
Γ1.1.0.0-A8 Γηαδηθαζίεο κεηά ηελ απνρψξεζε
ππαιιήινπ απφ ηνλ Φνξέα καο (δηαχγεηα,
πξσηφθνιιν θ.ι.π.)
Γ1.1.0.0-A9 Δπηθαηξνπνίεζε κεηξψσλ - αξρείσλ
καο
Γ1.1.0.0-A10
Γηαδηθαζίεο
πξνκεζεηψλ
ησλ
αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο
Γ1.1.0.0-A11 Γηαρείξηζε e-Παζηζέα
Γ1.1.0.0-A12 Γηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ticketing
ηεο OTS
Γ1.1.0.0-A13 Δθδνζε εηήζηνπ απνινγηζκνχ
δξάζεσλ
Γ1.1.0.0-A14
Δθπαίδεπζε
ρξεζηψλ
ησλ
απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζηελ έδξα θαη ζηηο
ΠΔ
Γ1.1.0.0-A15
Τπνζηήξημε
ελεξγεηψλ
επηθαηξνπνίεζεσλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ ΠΔ
Γ1.1.0.0-A16
Μέξηκλα
νκνγελνπνίεζεο
πεξηερνκέλνπ
ηζηνζειίδσλ
www.pdm.gov.gr,
kozani.pdm.gov.gr,
grevena.pdm.gov.gr,
kastoria.pdm.gov.gr, florina.pdm.gov.gr
Γ1.1.0.0-A17 Τπνζηήξημε έξγσλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Δζληθήο
Δκβέιεηαο
Γ1.1.0.0-A18 Τπνζηήξημε έξγσλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
ηεο
Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Γ1.1.0.0-A19 Μέξηκλα ζπιινγήο εμνπιηζκνχ θαη
απνζχξζεσλ απφ ηα Σκήκαηα ηεο ΠΓΜ
Γ1.1.0.0-A20
Καηάξηηζε
ησλ
αλαγθαίσλ
ιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ
Γ1.1.0.0-A21 πληνληζκφο θαη παξνρή ηερληθήο
ππνζηήξημεο ηκεκάησλ Δδξαο θαη ΠΔ γηα ςεθηαθή
ππνγξαθή, ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, θ.ιπ.
Γ1.1.0.0-A22 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
Γ1.1.0.0-A23 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο
Γ1.1.0.0-A24 Γηαρείξηζε e-procurement
Γ1.1.0.0-A25 Τπνζηήξημε ηεο εζληθήο ππνδνκήο
ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
Γ1.1.0.0-A26
Τπνζηήξημε
ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ
Γ1.1.0.0-A27 Τπνβνιή αηηεκάησλ ππνζηήξημεο
φζσλ αθνξά ηερληθά ζέκαηα ΓΗΑΤΓΔΗΑ

Ομάδα Εργαςίασ για την επεξεργαςία του νέου ΟΕΤ

ελίδα 327

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελέτη Αναδιοργάνωςησ & Αναςχεδιαςμού των Δομών
Ιούνιοσ 2017
Γ1.1.0.0-A28 Αλάθιεζε απφ αλάξηεζε πξάμεο
ζπλνδεία επαξθήο ηεθκεξίσζεο ηεο σο άλσ
ελέξγεηαο
Γ1.1.0.0-A29
Αλάξηεζε
απνθάζεσλ
θαη
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
Γ1.1.0.0-A30 Γεηγκαηνιεπηηθφο Διεγρνο 
ηαηηζηηθά ηνηρεία γηα ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Γ1.1.0.0-A31 Γηαρείξηζε κνλάδσλ ηνπ θνξέα ησλ
νπνίσλ νη Πξντζηάκελνη ηνπο έρνπλ δηθαίσκα
ηειηθήο ππνγξαθήο
Γ1.1.0.0-A32 Γηαρείξηζε ππνγξαθφλησλ ηνπ θνξέα
(επεμεξγαζία, πξφζζεζε ηειηθψλ ππνγξαθφλησλ
απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ Φνξέα)
Γ1.1.0.0-A33 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Γ1.1.0.0-A34 Δλεκέξσζε - Τπνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Γ1.1.0.0-A35 Δλεκέξσζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ θαη
Τινπνίεζε ζρεηηθψλ κε ηελ Γηαθάλεηα ζεκάησλ
Γ1.1.0.0-A36
Δπεμεξγαζία
αλαξηεκέλσλ
απνθάζεσλ ρξεζηψλ, επεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ
ή ζπλνδεπηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ
Γ1.1.0.0-A37 Δπηθνηλσλία - Τπνζηήξημε κε ηελ
θεληξηθή Τπεξεζία γηα ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ
Γ1.1.0.0-A38 Σήξεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο
Γ1.2 Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ
ΠΔ Κνδάλεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ1.2.0.0-A1 πληήξεζε εμνπιηζκνχ ζηα γξαθεία
Αηξεηψλ θαη βνεζεηηθψλ ππαιιήισλ
Γ1.2.0.0-A2 Σερληθή ππνζηήξημε ρξεζηψλ ΠΔ
Κνδάλεο
--Γ1.2.0.0-Γ2.1 Δγθαηάζηαζε θαη ελεκέξσζε ππνζηήξημε εθαξκνγψλ Υξεζηψλ ΠΔ Κνδάλεο
--Γ1.2.0.0-Γ2.2 Δγθαηάζηαζε - Τπνζηήξημε θαη
επηδηφξζσζε hardware ΠΔ Κνδάλεο
Γ1.2.0.0-A3 πληήξεζε - Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ
email γηα ηελ Π.Δ.
Γ1.2.0.0-A4 Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ζε ππεξεζίεο
δηθηχνπ
Γ1.2.0.0-A5 Μεραλνγξάθεζε ππεξεζηψλ
Γ1.2.0.0-A6
Μειέηε
θαη
Τπνζηήξημε
κεραλνγξάθεζεο
Γ1.2.0.0-A7 Μειέηε - Πξνδηαγξαθέο γηα
Πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, αλαισζίκσλ,
πιηθψλ γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΠΔ Κνδάλεο,
παξαιαβή απηψλ θαη ηήξεζε αξρείνπ
Γ1.2.0.0-A8 Δθζέζεηο ζθνπηκφηεηαο
Γ1.2.0.0-A9 Γηαρείξηζε Σειεθσληθψλ πλδέζεσλ
Γ1.2.0.0-A10
Σερληθή
ππνζηήξημε
απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ
Γ1.2.0.0-A11 Σερληθή ππνζηήξημε ρξεζηψλ άιισλ
ππεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηίξην ηεο ΠΔ
Κνδάλεο
Γ1.2.0.0-A12 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
Γ1.2.0.0-A13 Διεγρνο γηα ηελ απφζπξζε
εμνπιηζκνχ ΠΔ Κνδάλεο
Γ1.2.0.0-A14 Γηεθπεξαίσζε Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ
Γ1.2.0.0-A15 πκκεηνρή Τπαιιήισλ ζε επηηξνπέο
Γ1.2.0.0-A16 Σειεδηαζθέςεηο ΠΔ Κνδάλεο
(Γηνηθεηήξην)

Γ1.2.0.0-A17 Δθδνζε εηήζηνπ απνινγηζκνχ
δξάζεσλ
Γ1.2.0.0-A18 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Δζληθήο
εκβέιεηαο
Γ1.2.0.0-A19 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΠΓΜ
Γ1.3 Σκήκα ρεδηαζκνχ
πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

θαη

Τπνζηήξημεο

Αξκνδηφηεηεο
Γ1.3.0.0-A1
Αλαβαζκίζεηο
ινγηζκηθνχ
εμππεξεηεηψλ
Γ1.3.0.0-A2 Αλαθαηαλνκή πιηθψλ  ινγηζκηθνχ
δηθηχνπ
Γ1.3.0.0-A3 Διεγρνο γηα ηελ απφζπξζε εμνπιηζκνχ
δηθηχνπ
Γ1.3.0.0-A4 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
ησλ εμππεξεηεηψλ
Γ1.3.0.0-A5 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
ππνινγηζηψλ
Γ1.3.0.0-A6
Δγθαηάζηαζε
ζε
παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ δηθηχνπ
Γ1.3.0.0-A7 Δπίβιεςε server rooms
Γ1.3.0.0-A8 Γεκηνπξγία - πληήξεζε - Γηαρείξηζε
ινγαξηαζκνχ e-mail γηα ηελ Π.Γ.Μ.
Γ1.3.0.0-A9 Μειέηε  πξνδηαγξαθέο  εθζέζεηο
ζθνπηκφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο πιηθψλ πιεξνθνξηθήο
(έδξαο)
Γ1.3.0.0-A10
Πνιηηηθή
αζθαιείαο
ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Π)
Γ1.3.0.0-A11 Τινπνίεζε θαη αλακεηάδνζε
ζπλεδξηάζεσλ
--Γ1.3.0.0-Γ11.1 Τινπνίεζε θαη αλακεηάδνζε
ζπλεδξηάζεσλ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
--Γ1.3.0.0-Γ11.2 Τινπνίεζε θαη αλακεηάδνζε
ζπλεδξηάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γ1.3.0.0-A12 πληήξεζε Δμππεξεηεηψλ
--Γ1.3.0.0-Γ12.1
Δπίιπζε
πξνβιεκάησλ
πιηθνχ/ινγηζκηθνχ ζε δηαθνκηζηή ηεο ππνδνκήο
--Γ1.3.0.0-Γ12.2 Γηαρείξηζε - παξακεηξνπνίεζε έιεγρνο - απνθαηάζηαζε βιαβψλ  ζπληήξεζε
Δμππεξεηεηψλ ζηελ έδξα ηεο ΠΓΜ
Γ1.3.0.0-A13 Σερληθή ππνζηήξημε ηειεθσληθψλ
θέληξσλ
Γ1.3.0.0-A14 Σειεδηαζθέςεηο ΤΕΔΤΞΗ Δδξαο
Πεξηθέξεηαο ΕΔΠ
Γ1.3.0.0-A15 Οξγάλσζε - Διεγρνο - Δθπαίδεπζε
γηα ηελ Φεθηνπνίεζε Δληχπσλ (π.ρ.αδ.νδεγ.)
Γ1.3.0.0-A16 Γηαρείξηζε Αληητθήο πξνζηαζίαο
ζηνπο ρξήζηεο ηεο ΠΓΜ
Γ1.3.0.0-A17 Γηαρείξηζε δηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ
Γ1.3.0.0-A18 Γεκηνπξγία back ups εμππεξεηεηψλ
Γ1.3.0.0-A19 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο
Γ1.3.0.0-A20 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
Γ1.3.0.0-A21
Σερληθή
θαη
νξγαλσηηθή
δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ
πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρα
ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ
δηνίθεζεο,
Γ1.3.0.0-A22 Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ γηα λέν εμνπιηζκφ θαη
ινγηζκηθφ.
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Γ1.3.0.0-A23 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε λένπ
Σνπηθνχ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ (LAN)
Γ1.3.0.0-A24 Σερληθή Τπνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο
(θαη απνκαθξπζκέλσλ Τπεξεζηψλ) θαη κέξηκλα γηα
ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο .
Γ1.3.0.0-A25 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα
εμνπιηζκφ ππεξεζηψλ
Γ1.3.0.0-A26 Γηεθπεξαίσζε Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ
Γ1.3.0.0-A27 Σερληθή Τπνζηήξημε γξαθείσλ
αηξεηψλ (έδξαο)
Γ1.3.0.0-A28 Μειέηε, ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ΠΓΜ
Γ1.3.0.0-A29 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Δζληθήο
εκβέιεηαο
Γ1.3.0.0-A30 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΠΓΜ

απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ
Γ1.4.0.0-A21 Τπνζηήξημε Πνιηηψλ γηα Τπεξεζηαθά
Θέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο Ηζηνρψξνπο θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
Γ1.4.0.0-A22 Γεκηνπξγία, αλάιπζε θαη απνζηνιή
ζηαηηζηηθψλ επηζθεςηκφηεηαο ηζηνρψξσλ
Γ1.4.0.0-A23 πκκεηνρή Τπαιιήισλ ζε επηηξνπέο
Γ1.4.0.0-A24 Γηεθπεξαίσζε Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ
Γ1.4.0.0-A25 πκκεηνρή ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξηα
Γ1.4.0.0-A26 Δθδνζε εηήζηνπ απνινγηζκνχ
δξάζεσλ
Γ1.4.0.0-A27 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Δζληθήο
εκβέιεηαο
Γ1.4.0.0-A28 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΠΓΜ

Γ1.4
Σκήκα
ρεδηαζκνχ
Ζιεθηξνληθψλ
Τπεξεζηψλ γηα ηνλ Πνιίηε θαη ην Φνξέα
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Γ1.5 Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο ΠΔ Γξεβελψλ,
Φιψξηλαο, Καζηνξηάο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Γ1.4.0.0-A1 Γεκηνπξγία λένπ ηζηνρψξνπ
Γ1.4.0.0-A2 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ www.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A3 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ kozani.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A4 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ opengov.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A5
Γηαρείξηζε
πληήξεζε
Δπηθαηξνπνίεζε Ηζηνρψξνπ Αλνηρηψλ Γεδνκέλσλ
opengov.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A6 Γεκηνπξγία λένπ ηζηνρψξνπ ζε άιιε
γιψζζα
Γ1.4.0.0-A7 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ en.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A8 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ Ηζηνρψξνπ γηα Γνθηκέο
Γ1.4.0.0-A9 Γηαρείξηζε - πληήξεζε - Αλαβάζκηζε
ηνπ archive.pdm.gov.gr (Πξνεγνχκελνο Ηζηνρψξνο
ηεο Π.Γ.Μ.)
Γ1.4.0.0-A10 Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Ηζηνρψξσλ:
florina.pdm.gov.gr , grevena.pdm.gov.gr θαη
kastoria.pdm.gov.gr
Γ1.4.0.0-A11 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
ησλ ηζηνρψξσλ
Γ1.4.0.0-A12
Δθπαίδεπζε
ππνζηήξημε
ρξεζηψλ/δηαρεηξηζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάξηεζε
πεξηερνκέλνπ ζηα sites
Γ1.4.0.0-A13 Αζθάιεηα ησλ ηζηνρψξσλ
Γ1.4.0.0-A14 ρεδηαζκφο - Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ
ηεο Π.Γ.Μ.
Γ1.4.0.0-A15 πληήξεζε - Βειηηψζεηο Δθαξκνγψλ
ηεο Π.Γ.Μ.
Γ1.4.0.0-A16
Δπηθαηξνπνίεζε
Σειεθσληθνχ
Καηαιφγνπ Τπεξεζηψλ Π.Γ.Μ.
Γ1.4.0.0-A17 Δπηθαηξνπνίεζε Οξγαλνγξάκκαηνο
Φνξέα
Γ1.4.0.0-A18 Δγθαηαζηάζεηο - Αλαβαζκίζεηο
εθαξκνγψλ ΟΠ
Γ1.4.0.0-A19 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
Γ1.4.0.0-A20
ρεδηαζκφο,
αλάπηπμε
θαη
ππνζηήξημε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ

Αξκνδηφηεηεο
Γ1.5.0.0-A1 Αλαβαζκίζεηο Λνγηζκηθνχ Υξεζηψλ
Γ1.5.0.0-A2 Απνζχξζεηο εμνπιηζκνχ απφ φιεο ηηο
Τπεξεζίεο ηεο ΠΔ, ζχληαμε πξαθηηθνχ ζρεηηθήο
επηηξνπήο, κέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο θαη
ηήξεζε αξρείνπ απηψλ
Γ1.5.0.0-A3
Αζθάιεηα
Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ
Γ1.5.0.0-A4 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο
εμππεξεηεηψλ
Γ1.5.0.0-A5 Γηαρείξηζε ησλ ηζηνρψξσλ ηεο ΠΔ
Γ1.5.0.0-A6 Γηεθπεξαίσζε Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ
Γ1.5.0.0-A7 Μειέηε - Πξνδηαγξαθέο γηα
Πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, αλαισζίκσλ,
πιηθψλ γηα φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΠΔ, παξαιαβή
απηψλ θαη ηήξεζε αξρείνπ
Γ1.5.0.0-A8 πκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
Γ1.5.0.0-A9 πκκεηνρή Τπαιιήισλ ζε επηηξνπέο
Γ1.5.0.0-A10 πληήξεζε Servers ΠΔ (Domain
Controller - DNS Server - FileServer - Proxy Server
- Web Server)
Γ1.5.0.0-A11 πληήξεζε Τιηθνχ
Γ1.5.0.0-A12 Σερληθή ππνζηήξημε ηειεθσληθνχ
θέληξνπ Γηνηθεηεξίνπ
Γ1.5.0.0-A13 Σερληθή ππνζηήξημε ρξεζηψλ
Γ1.5.0.0-A14
Γηαρείξηζε
πξνγξάκκαηνο
ΓΗΑΤΓΔΗΑ, δηαρείξηζε ρξεζηψλ
Γ1.5.0.0-A15
Τπνζηήξημε
εθαξκνγψλ
ζηηο
ππεξεζίεο ηεο ΠΔ
Γ1.5.0.0-A16 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
Γ1.5.0.0-A17 Δθδνζε εηήζηνπ απνινγηζκνχ
δξάζεσλ
Γ1.5.0.0-A18 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Δζληθήο
εκβέιεηαο
Γ1.5.0.0-A19 Τπνζηήξημε έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΠΓΜ
Γ1.5.0.0-A20
Σερληθή
ππνζηήξημε
απνκαθξπζκέλσλ Τπεξεζηψλ
Γ1.5.0.0-A21 Σερληθή ππνζηήξημε άιισλ Φνξέσλ
(πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηα θηίξηα καο)

Γ2. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ
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Απνζηνιή: Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο
Πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
ηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ηνπ
απνινγηζκνχ θαη θάζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο,
ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνκεζεηψλ, ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνπζίαο, ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ
δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ, θαζψο θαη ηε
δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ, ηνλ
έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ εληνιή πιεξσκήο
ησλ δαπαλψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξέρεη νδεγίεο θαη
θαηεπζχλζεηο ζηα Σκήκαηα ηεο έδξαο, θαζψο θαη
ζηηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηε
ζπληνληζκέλε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Γ2.1 Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ
Αλαθνξψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :2

πεξηνπζία θαη ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα κε ην
αληηθείκελφ ηνπ αξρεία θαη βηβιία.

Αξκνδηφηεηεο
Γ2.1.0.0-A1 1) ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία
ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ
θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηε ζχληαμε ηνπ
απνινγηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζηε κειέηε ηεο δαλεηνιεπηηθήο
δπλαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ παξαθνινχζεζε
θαη επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ φιεο ηηο
πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο,
Γ2.1.0.0-A2 2) ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη
ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ θαη
έρνπλ επίπησζε ζηελ θαηάξηηζε, αλαζεψξεζε θαη
πινπνίεζε
ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ
Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εηήζηεο θαη κεζνπξφζεζκεο
δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο,
Γ2.1.0.0-A3 3) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ
νδεγηψλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ
θαηάξηηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ΜΠΓ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
Γ2.1.0.0-A4 4) ηε βεβαίσζε επί ησλ πξάμεσλ
δηνξηζκψλ - εληάμεσλ - κεηαηάμεσλ  απνζπάζεσλ
θαη πξναγσγψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε θαηεγνξίαο
ηνπ θνξέα, γηα ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ.

Αξκνδηφηεηεο
Γ2.4.0.0-A1 δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηε
ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ θαη ηδίσο γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο εμφθιεζεο ησλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο γηα θάζε είδνπο
δαπάλε, γηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ θαη ηελ
ηήξεζε αξρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη βηβιίσλ, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί
ηακεηαθήο
δηαρείξηζεο
θαη
αθνξνχλ
ηελ
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα
ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεξεί ην θπζηθφ ηακείν θαη
δηελεξγεί ηηο ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο
ηξάπεδεο.

Γ2.2 Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ2.2.0.0-A1 κειέηε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ
δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ
απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπηκειείηαη γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ απφ
θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, έζνδα απφ
αθίλεηα θαη άιιεο πεγέο θαη παξαθνινπζεί ηελ
απφδνζή ηνπο. Δπηκειείηαη ησλ θνξνινγηθψλ
δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο δηαγξαθήο θαη επηζηξνθήο
εζφδσλ. Πξνζηαηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ

Γ2.3 Σκήκα Μηζζνδνζίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ2.3.0.0-A1 Γηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ηεο
κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο έδξαο θαη ηεο Π.Δ. Κνδάλεο θαη
ησλ αηξεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεο
εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε δαπαλψλ
κεηαθίλεζεο ησλ σο άλσ ππαιιήισλ θαη ησλ
αηξεηψλ. Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη
εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη
κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζπληαμηνδφηεζεο.
Γ2.4 Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Γ2.5 Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ2.5.0.0-A1 θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη
αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ,
πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ή πιείνλεο ηεο
κίαο ησλ ινηπψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. Σν απηφ
δηεμάγεη
ηε
δηαδηθαζία
εμεχξεζεο
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηελ πεξίπησζε
πξφζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζπλνκνινγήζεη
δάλεην, κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε
ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ
εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ
ππνδνκψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κηζζψζεσλ, ηεξεί Απνζήθε πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ
θαη πιηθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε άρξεζησλ
θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γ2.6
Σκήκα
Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο έδξαο θαη ΠΔ Κνδάλεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Λνγηζηηθήο

Αξκνδηφηεηεο
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Γ2.6.0.0-A1 1) ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
δεζκεχζεσλ, ηελ ηήξεζε ησλ πεξί αλαιήςεσλ
ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε
ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ,
Γ2.6.0.0-A2 2) ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη
θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ηελ εθθαζάξηζε θαη
έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο
απφ ην επξσπατθφ θαη εζληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην,
ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ
δαπαλψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηψλ,
Γ2.6.0.0-A3 3) ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη ηελ έθδνζε εληνιψλ
πξνο ηνπο νηθείνπο εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ γηα ηελ
επίζρεζε ησλ απνδνρψλ δεκφζησλ ππνιφγσλ πνπ
θαζπζηεξνχλ ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ, θαζψο θαη
ηελ εηζήγεζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα ηνλ
θαηαινγηζκφ ηνπ ππεξήκεξνπ ππνιφγνπ, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
Γ2.6.0.0-A4 4) ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ,
Γ2.6.0.0-A5 5) ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ
εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δηθιείδσλ
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο, ηηο
πξνκήζεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα.

Γ3. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ
έδξαο θαη ΠΔ Κνδάλεο
Απνζηνιή: Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο
Πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ
δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ νξηδφληηα
ππνζηήξημε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ θνξέα, θαζψο
επίζεο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε θαη
δηεθπεξαίσζε ησλ εθινγηθψλ ζεκάησλ θαη ηε
ζπγθξφηεζε
ησλ
εθάζηνηε
λνκνζεηεκέλσλ
ζπκβνπιίσλ πνπ άπηνληαη ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηα Σκήκαηα ηεο
έδξαο, θαζψο θαη ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ησλ
Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηε
ζπληνληζκέλε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,
ελψ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ζηελ ΠΔ Κνδάλεο.
Γ3.0.1. Γξαθείν Κίλεζεο Δπηβαηηθψλ Ορεκάησλ
Αξκνδηφηεηεο
Γ3.0.1.0-A1 Πξνγξακκαηηζκφο θίλεζεο ησλ
ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ
Γ3.0.1.0-A2 Ζ παξαθνινχζεζε γηα ηελ αζθάιηζε
ησλ απηνθηλήησλ.
Γ3.0.1.0-A3 Ζ Απφζπξζε ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο
Γ3.0.1.0-A4 Ζ Απνδνρήο δσξεάο απηνθηλήηνπ
Γ3.0.1.0-A5 Ζ έξεπλα αγνξάο λένπ νρήκαηνο θαη
πξνψζεζε ζην πξνκεζεηψλ
Γ3.0.1.0-A6 Ζ επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ
απηνθηλήησλ.
Γ3.0.1.0-A7 Οη εγθξίζεηο άδεηψλ θαη΄ εμαίξεζε
νδήγεζεο ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ
Γ3.0.1.0-A8 Ζ επηθαηξνπνίεζε κεηξψνπ θξαηηθψλ
απηνθηλήησλ

Γ3.0.1.0-A9
Ζ
ζπγθέληξσζε
κεληαίσλ
θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη πξνψζεζε ηνπο ζην
αξκφδην γηα εθθαζάξηζε.
Γ3.0.1.0-A10 Οη εγθξίζεηο γηα εθηφο Γηνηθεηηθήο
Πεξηθέξεηαο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ.
Γ3.1 Σκήκα Πξνζσπηθνχ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ3.1.0.0-A1 φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο γηα ην
πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλψκε
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο αηνκηθέο
πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο Κνδάλεο.
Γ3.2 Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ3.2.0.0-A1 ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηήξεζε
κεηξψνπ θαη αξρείνπ ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Γ3.3 Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ3.3.0.0-A1 νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη
ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν, θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη
ειεθηξνληθφ
αξρείν
ησλ
ππεξεζηψλ
ηεο
Πεξηθέξεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ
ηδηαίηεξν
γξακκαηείαο.
δηαθίλεζε
ηεο
αιιεινγξαθίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ επηθχξσζε
αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ ζχκθσλα κε ηε
θείκελε λνκνζεζία, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γ3.3.0.0-A2
δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε
ηνπ
Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ
Γ3.3.0.0-A2 θξνληίδα γηα ηε θχιαμε ηνπ θηηξίνπ
ηεο ΠΔ Κνδάλεο θαη ησλ θηηξίσλ ησλ Π.Δ.
Γξεβελψλ, Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο.
Γηνηθεηηθή Μέξηκλα
Γ3.3.0.0-A3
Υνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ
αλαγλσξηζζέλησλ αληηζηαζηαθψλ απφ ην αξρείν ηεο
ππεξεζίαο.
Γ3.3.0.0-A4 Φξνληίδα γηα ηελ θχιαμε ησλ παιαηψλ
βηβιηνδεηεκάησλ
ΦΔΚ
πνπ
βξίζθνληαη
αξρεηνζεηεκέλα θαη δηάζεζε πιηθνχ φπνηε θαη φηαλ
δεηεζεί απφ ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίεο κε
επηζηξνθή ζηελ ζέζε ηνπ αξρείνπ.

Γ4.
Γηεπζύλζεηο
Γηνηθεηηθώλ
θαη
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ΠΔ Γξεβελώλ,
Φιώξηλαο, Καζηνξηάο
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Απνζηνιή: Ζ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, κέζα απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε
δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ δηνίθεζεο
πξνζσπηθνχ θαη ηελ νξηδφληηα ππνζηήξημε ησλ
νξγαληθψλ ηεο κνλάδσλ, θαζψο θαη γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
θαη
απνινγηζκνχ,
ησλ
πξνκεζεηψλ, ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνπζίαο ηεο.
Γ4.1 Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :4
Αξκνδηφηεηεο
Γ4.1.0.0-A1 φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Δθδίδεη ηηο ζρεηηθέο
αηνκηθέο πξάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο
νπνίεο δελ απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
θαη ηέινο ηεξεί ην κεηξψν πξνζσπηθνχ ηεο Π.Δ.
Γηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε κηζζνδνζίαο ησλ πάζεο
θχζεσο
απνδνρψλ
ηνπ
πξνζσπηθνχ
ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεο
εξγαζίαο, Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη
εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη
κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπληαμηνδφηεζεο. Οξγαλψλεηαη,
ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη πξσηφθνιιν, θαζψο θαη
ην θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ ππεξεζηψλ
ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ
νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν Γξακκαηείαο. Δίλαη
αξκφδην γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο
Π.Δ. γηα ηελ επηθχξσζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ,
νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, ηα
νπνία ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ.
πνιίηεο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζθξαγίδαο
επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γ4.2
Σκήκα
Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο έδξαο θαη ΠΔ Κνδάλεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Λνγηζηηθήο

Αξκνδηφηεηεο
Γ4.2.0.0-A1 1) ηελ εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ,
Γ4.2.0.0-A2 2) ηελ εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε αλάιεςεο θαη δηάζεζε
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
Γ4.2.0.0-A3 3) ηελ δηελέξγεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
δεζκεχζεσλ, ηελ ηήξεζε ησλ πεξί αλαιήςεσλ
ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ηνπ κεηξψνπ
δεζκεχζεσλ,
Γ4.2.0.0-A4 4) ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη
θαλνληθφηεηαο, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ έθδνζε
εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίεο απφ ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ
Καλνληζηηθφ πιαίζην, ηελ θαηαρψξεζε ησλ
δηθαηνχρσλ δαπαλψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ
απηψλ,
Γ4.2.0.0-A5 5) ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ
Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ),

Γ4.2.0.0-A6 6) ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ,
Γ4.2.0.0-A7 7) ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνγελνχο
αηηήκαηνο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ.
Γ4.3 Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ4.3.0.0-A1 δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηελ
ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ ηεο ΠΔ θαη ηδίσο
γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο
εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο
γηα θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ
εζφδσλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη
βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο
πεξί ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. Σεξεί θπζηθφ ηακείν
ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη δηελεξγεί ηεο
ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο.
Γ4.4 Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ4.4.0.0-A1 β. Σν Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο
γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ
πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ
ηελ Π.Δ. θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Μεξηκλά γηα ηε
ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.
θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ
ιεηηνπξγηθψλ
ππνδνκψλ
ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψζεσλ. Σεξεί
απνζήθε πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη
κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε άρξεζησλ θαη
αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γ4.5 Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ4.5.0.0-A1 νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη
ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν, θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη
ειεθηξνληθφ
αξρείν
ησλ
ππεξεζηψλ
ηεο
Πεξηθέξεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ
ηδηαίηεξν
γξακκαηείαο.
δηαθίλεζε
ηεο
αιιεινγξαθίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ επηθχξσζε
αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ ζχκθσλα κε ηε
θείκελε λνκνζεζία, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.

Γ5. Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο
Απνζηνιή: Ζ δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο
θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπηθνχ,
παγθφζκηνπ, κεηαθηλνχκελνπ θαη κε, κέζσ
πνιπηνκεαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο
πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ αηφκνπ, ψζηε λα είλαη
ηθαλφ λα αλαπηχμεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπ
θαη λα ηε βειηηψζεη, ν εθζπγρξνληζκφο, ν έιεγρνο
θαη ε πξνζηαζία ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ηελ
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πνηφηεηα δσήο αζζελψλ θαη κε θαη κε βάζε ηηο
αλάγθεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο
θαη ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο κε ηελ
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, πξφιεςεο
θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο.
Γ5.1 Σκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :5
Αξκνδηφηεηεο
Γ5.1.0.0-A1
εθπφλεζε
θαη
εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο, ηε δηαθχιαμε
ηεο πγείαο ησλ ηαμηδησηψλ θαη πξνάζπηζε ηεο
δεκφζηαο
πγείαο,
ηνπο
εκβνιηαζκνχο
κεηαθηλνχκελνπ
πιεζπζκνχ,
ηε
ρνξήγεζε
πξνιεπηηθήο,
θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο
φπσο
ρεκεηνπξνθχιαμε, ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ θαη νδεγίεο γηα
λνζήκαηα, γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη
ηξνθίκσλ, γηα ηηο επηδεκίεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ
ζε δηάθνξεο ρψξεο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ
γηα ηελ πξφιεςε ινηκσδψλ λνζεκάησλ.
Γ5.2 Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ5.2.0.0-A1 αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ
κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα γίλνληαη ηθαλά λα
αλαπηχμνπλ ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπο θαη
λα ηε βειηηψζνπλ, ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ
πξνιεπηηθήο
ηαηξηθήο,
νδνληηαηξηθήο, ςπρηθήο πγηεηλήο, θνηλσληθήο
επαλέληαμεο θαη απντδξπκαηνπνίεζεο ρξνλίσο
ςπρηθά παζρφλησλ, ηελ πξφιεςε εμαξηήζεσλ απφ
εμαξηεζηνγφλεο
νπζίεο,
ηελ
αληηκεηψπηζε
αιθννιηζκνχ,
θαηάρξεζε
νπζηψλ,
ςπρηθέο
εμαξηήζεηο θαη ηνλ εζηζκφ. Σν Πξφιεςεο θαη
Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζπλεξγάδεηαη κε ην θαζ
χιελ αξκφδην Τπνπξγείν θαη θνξείο γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Γεκφζηαο Τγείαο.

Γ6. Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο Μέξηκλαο
Απνζηνιή: Ζ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο
ηδηαίηεξα ησλ θνηλσληθά αδχλαησλ αηφκσλ κε ηελ
πξνψζεζε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
νηθνγέλεηα, ην παηδί, ηνπο ειηθησκέλνπο, άηνκα κε
αλαπεξίεο θαη εππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο,
πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ, θαζψο θαη κε ηελ άζθεζε
αξκνδηνηήησλ ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα
ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Γ6.1 Σκήκα Κνηλσληθήο Αξσγήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :6
Αξκνδηφηεηεο
Γ6.1.0.0-A1 εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηηο
θνηλσληθέο
νκάδεο
πνπ
ρξήδνπλ
εηδηθήο
πξνζηαζίαο, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο αθηλήησλ
ζε δηθαηνχρνπο, ηελ έθδνζε θαη αλάθιεζε
παξαρσξεηεξίσλ, ηε ξχζκηζε ησλ δφζεσλ θαη ηε
βεβαίσζε ησλ ρξεψλ παιαηψλ θαη λέσλ πξνζθχγσλ,

ηε λνκηκνπνίεζε αλσκάισλ αγνξαπσιεζηψλ θαη ηα
ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή θαη κεηαβίβαζε
παξαρσξεζέλησλ αθηλήησλ, ηελ επηρνξήγεζε
αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,
ηηο νπνίεο είρε ηδξχζεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
ή κεηείρε ζε απηέο, εθφζνλ ν ζθνπφο ηνπο
αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
θαη εθφζνλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο
αζθείηαη, θαηά δηαδνρή, απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
Γ6.1.0.0-A2 ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο εξάλσλ,
ιαρεηνθφξσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ ζε
ππεξηνπηθφ
επίπεδν,
θαη
ηελ
αλάιεςε
ρνξεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζε θνξείο
θνηλσληθήο αληίιεςεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πνπ απνηεινχλ
πξντφλ ησλ Δηδηθψλ Κξαηηθψλ Λαρείσλ.
Γ6.1.0.0-A3 εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο,
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επαλέληαμεο εππαζψλ
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηε ζπκβνπιεπηηθή,
ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ
εππαζψλ νκάδσλ, γηα ζέκαηα άζθεζεο θνηλσληθήο
εξγαζίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη
ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
θνηλσληθήο εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
εθαξκνγήο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ
θνηλσληθήο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα
δηαθξαηηθψλ πηνζεζηψλ.
Γ6.2 Σκήκα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
Αξκνδηφηεηεο
Γ6.2.0.0-A1
δηαζχλδεζε
ησλ
θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο γηα
ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηελ άζθεζε
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ Κνηλσληθφ
χκβνπιν, θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 2345/1995 (ΦΔΚ 213/Α/1995),
θαζψο θαη αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή
ηεο Μνλάδαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη ησλ
θνξέσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ζχληαμεο ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη δηαηχπσζεο
αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ, θαη ηε δηελέξγεηα
θνηλσληθψλ εξεπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ πξφλνηαο, ηνλ ζπληνληζκφ δξάζεσλ
ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ
πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, ηε ζέζπηζε
βξαβείσλ, ρνξεγηψλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ
ηερλψλ, κε παξάιιειε επνπηεία θαη ελίζρπζε
ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ πνπ επηδηψθνπλ αληίζηνηρνπο
ζθνπνχο, ηελ θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε
ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε
δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο, θαζψο θαη γηα ηε ζχζθημε
ζρέζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηηο δεπηεξνβάζκηεο θαη
ηξηηνβάζκηεο
νξγαλψζεηο
απνδήκσλ,
πνπ
εθπξνζσπνχλ παλειιαδηθά ή δηεζλψο φινπο ηνπο
απφδεκνπο.
Γ6.3 Σκήκα Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ
Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
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Αξκνδηφηεηεο
Γ6.3.0.0-A1 θαηεγνξηνπνίεζε, ηεξάξρεζε θαη
επεμεξγαζία παξεκβάζεσλ,
πξνηάζεσλ θαη
επηκέξνπο αλαγθψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ηηο
ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ θαη ησλ
Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
Γ6.3.0.0-A2 αλάδεημε ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πξφλνηαο θαη
αιιειεγγχεο,
Γ6.3.0.0-A3 απνηχπσζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ
ρσξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,
Γ6.3.0.0-A4 δηαηχπσζε εηζεγεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα
ηε ιήςε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή
ηνπο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε,
Γ6.3.0.0-A5
ζχληαμε
/
αλαζεψξεζε
ηεο
Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή
Έληαμε (ΠεΚΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη
Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηε Γ/λζε Καηαπνιέκεζεο
ηεο Φηψρεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο,
Γ6.3.0.0-A6 ζπληνληζκφο ησλ Γήκσλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή
νξηδφληησλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη ηελ αλάπηπμε
παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο
εηδηθψλ ηνπηθψλ αλαγθψλ,
Γ6.3.0.0-A7 θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηάζεζε
ηερλνγλσζίαο ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ εθαξκνγή θαη
παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο,
Γ6.3.0.0-A8 δηθηχσζε φκνξσλ Γήκσλ κε
επηδησθφκελν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ
αλαγθψλ,
Γ6.3.0.0-A9 παξαθνινχζεζε ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν ηεο ΠεΚΔ κε έκθαζε ζηελ πξφνδν, πνπ
έρεη επηηεπρζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο
δξάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο φζν θαη ζε
επίπεδν Γήκσλ,
Γ6.3.0.0-A10
αμηνπνίεζε
ζηνηρείσλ
θαη
πιεξνθνξηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη
ηηο εηζεγήζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ησ
Γήκσλ, θαζψο θαη εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ
δεηθηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε κεζνπξφζεζκν
θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα,
Γ6.3.0.0-A11 δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε
εθπξνζψπνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ Γήκσλ, ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,
ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ θνηλσληθνχ
ραξαθηήξα, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΔΤΓ ΔΠ/ΠΓΜ), ηνπ
Σκήκαηνο
Κνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ
ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ θαη
γεληθφηεξα δηελέξγεηα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ
δηαβνχιεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
Γ6.3.0.0-A12 δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο
πξνλνηαθψλ
παξεκβάζεσλ
θαη
θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαηαγξαθή

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη εληνπηζκφο
απνθιίζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε,
Γ6.3.0.0-A13 εθπφλεζε εηήζηαο Πεξηθεξεηαθήο
Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο γηα
δηαπίζησζε ησλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ
πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο,
Γ6.3.0.0-A14 αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ
θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο ΠεΚΔ,
ηδίσο ζε δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ηεο έληαμεο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο,
Γ6.3.0.0-A15 παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο αθξαία θηψρεηα,
ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη ηελ αληηκεηψπηζε
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ επάισησλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ,
Γ6.3.0.0-A16 δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα
ηελ θαηαγξαθή ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ, ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε
ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα
θαη αλαθνξψλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη
δξάζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο.
Γ6.3.0.0-A17 δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηψλ πξνο ην Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ
χζηεκα (Δ.ΓΠ.) ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ.

Γ7. Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Υγείαο θαη
Κνηλωληθήο Μέξηκλαο ΠΔ
Απνζηνιή: Ζ πξνάζπηζε θαη βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο κε
ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ, ηελ εθαξκνγή
ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, ηελ έθδνζε ηνπηθψλ
πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηε ιήςε κέηξσλ ζε
ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
γηα παξαβάζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, ηελ
έθδνζε γλσκαηεχζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
φισλ
ησλ
επηρεηξήζεσλ
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
πγηεηλήο
ηνπ
πεξηβάιινληνο
ζε
επίπεδν
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Αξκνδηφηεηεο
Γ7.0.0.0-A1 ζχληαμε θαη ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο,
θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη
ηεο Γ/λζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

Γ7.1 Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο
Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ

Τγεηηλήο

θαη

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :
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Αξκνδηφηεηεο
Γ7.1.0.0-A1 Δμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε
ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, ηελ έθδνζε ηνπηθψλ
πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηε ιήςε κέηξσλ ζε
ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ,
ηελ έθδνζε γλσκαηεχζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
φισλ
ησλ
επηρεηξήζεσλ
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο γηα ηελ έθδνζε
γλσκαηεχζεσλ γηα άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ,
ερνκεηξήζεηο, έιεγρν χδξεπζεο θαη γηα ηε ιήςε
κέηξσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο πεξηβάιινληνο, ζε
επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, θαζψο γηα
αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη ηαμηδησηηθήο
ηαηξηθήο.

Γ7.3.0.0-A2 ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ
άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο, ηε ρνξήγεζε
αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θιηληθψλ,
ηδησηηθψλ πξνλνηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηαηξείσλ,
νδνληηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη πάζεο θχζεσο
ρψξσλ άζθεζεο ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο πγείαο θαη
πξφλνηαο, ηελ άδεηα ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
ζθνπηκφηεηαο θνξέσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο
Τγείαο, ηελ επνπηεία ηαηξηθψλ, νδνληηαηξηθψλ,
θαξκαθεπηηθψλ ζπιιφγσλ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο,
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο νη νπνίνη
αλαγξάθνπλ λαξθσηηθά ζε απιέο ζπληαγέο θαη φρη
ζηηο εηδηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη ζηνπο
θαξκαθνπνηνχο πνπ πσινχλ λαξθσηηθά κε απιέο
θαη φρη κε εηδηθέο ζπληαγέο.

Γ7.2 Σκήκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο

Ο. Οξηδόληηεο ΓΓ/Απηνηειείο

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Σηξαηεγηθόο Σηόρνο: 0

Ο0. 0
Αξκνδηφηεηεο
Γ7.2.0.0-A1 ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη
ηεο άδεηαο άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ηνπ
θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη γηα ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ κε
δηαξθή ελεκέξσζε

Γ7.3 Σκήκα Φαξκάθσλ,
Δπαγγεικάησλ Τγείαο

Φαξκαθείσλ

θαη

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Αξκνδηφηεηεο
Γ7.3.0.0-A1 ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ηελ έθδνζε
απνθάζεσλ
ρνξήγεζεο
λαξθσηηθψλ
ζε
θαξθηλνπαζείο, ηε ζεψξεζε κπινθ ρνξήγεζεο
λαξθσηηθψλ ηδησηψλ γηαηξψλ θαη λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ,
ηελ
παξαθνινχζεζε
θίλεζεο
λαξθσηηθψλ θαη ινηπψλ θαξκάθσλ ησλ θαξκαθείσλ
θαη ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ έγθξηζε
λνζειίσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ζπληαγψλ ηνπ
Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.)
φισλ ησλ θαξκαθείσλ φπνπ δελ ππάξρεη
ππνθαηάζηεκα ηνπ Ο.Γ.Α., ηελ έθδνζε αδεηψλ
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαξκαθείσλ θαη
θαξκαθαπνζεθψλ, ηνλ έιεγρν απηψλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ
θαξκαθείσλ.

Απνζηνιή: #Γ/Τ
Ο0.2 Ννκηθή Τπεξεζία
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :0
Αξκνδηφηεηεο
Ο0.2.0.0-A1 Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηε
λνκηθή ππνζηήξημε ηεο πεξηθέξεηαο ζηηο θάζε
κνξθήο ππνζέζεηο ηεο, δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο θαη
γηα ηε λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ θαη
ππεξεζηψλ απηήο κε γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο.
Ο0.2.0.0-A2 Δηδηθφηεξα ζηε Ννκηθή Τπεξεζία
ππάγνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο:
Ο0.2.0.0-A3 α. Ζ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ
δηθαζηεξίσλ γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Ο0.2.0.0-A4 β. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επί
λνκηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Ο0.2.0.0-A5 γ. Ζ γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ πνπ
παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε,
ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ηνπο Γεληθνχο
Γηεπζπληέο, ζην πιαίζην ησλ απνθαζηζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.

Ο2. Απηνηειήο
Πξνζηαζίαο

Γηεύζπλζε

Πνιηηηθήο

Απνζηνιή: Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ
έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,
εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο,
εληφο ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Αξκνδηφηεηεο
Ο2.0.0.0-A1 ηελ Απηνηειή Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθεί ε
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Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη ηδίσο:
Ο2.0.0.0-A2 Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ
έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,
εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζηξνθψλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο ηεο
πεξηθέξεηαο.
Ο2.0.0.0-A3 Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
θαηά ην ζθέινο πνπ ηα νηθεία πξνγξάκκαηα, κέηξα
θαη δξάζεηο εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο.
Ο2.0.0.0-A4 Ζ δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ γηα ην
ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο
εηζήγεζεο γηα ηνλ εηήζην εζληθφ ζρεδηαζκφ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε Γηππνπξγηθή
Δπηηξνπή.
Ο2.0.0.0-A5 Ζ ππνβνιή εηζήγεζεο ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε
απφθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ
θαηαζηξνθψλ.
Ο2.0.0.0-A6 Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ γηα
ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο.
Ο2.0.0.0-A7 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε
ζεκάησλ πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο
ησλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο, θαζψο θαη ε δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο
ηεο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Ο2.0.0.0-A8 Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ
ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο
εηνηκφηεηαο,
ηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
θαηαζηξνθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ.
Ο2.0.0.0-A9 Ζ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ επίηαμε
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 41
ηνπ λ. 3536/2007 (Α ? 42).
Ο2.0.0.0-A10 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε
πξνγξακκάησλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζηθψλ
εθηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε κειέηε κεζφδσλ
θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπο.
Ο2.0.0.0-A11 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο
θνξείο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Ο2.0.0.0-A12 Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ θαη
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ,
ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο,
γηα ηε δαζνππξφζβεζε

Ο0.4.0.0-A2 Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:
Ο0.4.0.0-A3 Ζ ζρεδίαζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε πξνπαξαζθεπή θαη
θηλεηνπνίεζε ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ, πξνο
επηβίσζε ζηνλ πφιεκν ή ηελ αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ ζηελ εηξήλε θαη ζπκβνιή απηψλ
ζηελ Δζληθή Ακπλα, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη δηα ηεο
Πνιηηηθήο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηεο Πνιηηηθήο
Ακπλαο.
Ο0.4.0.0-A4 Ζ εηζήγεζε γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο
κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ζεκάησλ θαη κέηξσλ ηεο
πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Ο0.4.0.0-A5 Ο ζπληνληζκφο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ
ελεξγεηψλ φισλ γεληθψο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηηαγψλ ηεο
ζρεδίαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Ο0.4.0.0-A6 Ζ ζπγθξφηεζε κηθηψλ επηηξνπψλ θαη
νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή αμησκαηηθψλ ησλ
ζσκάησλ αζθαιείαο γηα ηε κειέηε θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ δηαθφξσλ ζεκάησλ, πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή ζρεδίαζε έθηαθηεο αλάγθεο,
ζε πεξίπησζε θήξπμεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο.
Ο0.4.0.0-A7 Ζ έθδνζε αηνκηθψλ πξνζθιήζεσλ ζε
πεξίπησζε πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο

Ο0. 0

Ο0.5 Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :

Απνζηνιή: #Γ/Τ
Ο0.4 Απηνηειέο Σκήκα Παιιατθήο ʼκπλαο &
Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ
(Π.ΑΜ.Π..Δ.Α.)
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :0
Αξκνδηφηεηεο
Ο0.4.0.0-A1 Σν Απηνηειέο Π.Α.Μ. Π..Δ.Α. θαηά
ην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηακφξθσζε, ηε ιεηηνπξγία
θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο
θάζε θνξά εηδηθέο δηαηάμεηο.

Ο0.0.3. Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ
Αξκνδηφηεηεο
Ο0.0.3.0-A1 Σν Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη
Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα,αιιά θαη ησλ
κέζσλ ελεκέξσζεο εζληθήο εκβέιεηαο. Δηδηθφηεξα,
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ππάγνληαη:
Ο0.0.3.0-A2 Ζ δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε γεγνλφησλ
γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ελεκέξσζε ηεο θνηλήο
γλψκεο.
Ο0.0.3.0-A3 Ζ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο γηα εηδήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο.
Ο0.0.3.0-A4 Ζ κέξηκλα γηα ηελ επαθή ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη
ζ απηφλ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο.
Ο0.0.3.0-A5 Ζ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ ζε δεκνζηνγξάθνπο.
Ο0.0.3.0-A6 Ζ ηέιεζε εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζε εζληθέο ενξηέο παλειιήληαο θαη ηνπηθήο
ζεκαζίαο θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο

Αξκνδηφηεηεο
Ο0.5.0.0-A1 πλεξγαζία κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο
δνκέο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ
έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ, κέζσ
ζπζηεκαηηθήο
επηθνηλσλίαο
θαη
πεξηνδηθήο
επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο
--Ο0.5.0.0-Γ1.1 Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηελέξγεηα
δεηγκαηνιεπηηθψλ
εζσηεξηθψλ
δηνηθεηηθψλ
ειέγρσλ, ζε ηαθηηθή ή/θαη έθηαθηε βάζε
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--Ο0.5.0.0-Γ1.2 Παξαθνινχζεζε ηνπ απνινγηζκνχ
ησλ δξάζεσλ θαη ησλ Δθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλ
φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ο0.5.0.0-A2 Τπνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο ζηελ εθπφλεζε ηνπ
Απνινγηζκνχ Πεπξαγκέλσλ κε ζχλζεζε ησλ
επηκέξνπο Δθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ
ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ο0.5.0.0-A3 Γηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ
πνιηηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ
πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη
θάζε άιιν ειεγθηηθφ κεραληζκφ  Γηαρείξηζε
θηλδχλσλ απφ ηελ κε επαξθή ηθαλνπνίεζε ησλ
πνιηηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ3.1
Γηαρείξηζε
εξγαιείσλ
θαη
κεραληζκψλ έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ3.2 Γηεμαγσγή έξεπλαο αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ/θνξέσλ θαη θαηαγξαθή/αλάιπζε ησλ
αηηεκάησλ θαη πξνηάζεσλ
Ο0.5.0.0-A4 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ απφ ηε κε
απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε
ησλ
πφξσλ
(νηθνλνκηθψλ, πιηθνηερληθψλ, αλζξψπηλσλ)
--Ο0.5.0.0-Γ4.1 Δμέηαζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη
πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο
(πξνζσπηθφ, εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφο, ηερλνγλσζία,
θ.ά.), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη
ηα άιια δχν Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο
--Ο0.5.0.0-Γ4.2 Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ4.3 Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ αλά Τπεξεζία
Ο0.5.0.0-A5 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ζπκκφξθσζεο κε
ηε λνκνζεζία θαη άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο θαη
θηλδχλσλ Αθεξαηφηεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ5.1 Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ, ησλ εγθπθιίσλ, ηνπ
Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ νηθείσλ
Δγρεηξηδίσλ Γηαδηθαζηψλ/Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο
ησλ Τπεξεζηψλ
Ο0.5.0.0-A6 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ επηθνηλσλίαο,
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
--Ο0.5.0.0-Γ6.1 Δπηθνηλσλία κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη επξεία θνηλνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ
θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ6.2 Πξνψζεζε θαη επηθνηλσλία φισλ
ησλ ζπζηεκάησλ θαη πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα
Ο0.5.0.0-A7 χληαμε εμακεληαίαο αλαιπηηθήο
Δθζεζεο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα θάζε νξγαληθή
κνλάδα μερσξηζηά κε εηζήγεζε αληίζηνηρσλ
πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
Τπεξεζηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ7.1 Δληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή ηπρφλ
πξνβιεκάησλ / δπζιεηηνπξγηψλ / θηλδχλσλ
--Ο0.5.0.0-Γ7.2 Δμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ αηηίσλ /
πξφβιεςε πηζαλψλ ζπλεπεηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ7.3 Δηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ/ δπζιεηηνπξγηψλ /
θηλδχλσλ
--Ο0.5.0.0-Γ7.4 Παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ

Ο0.5.0.0-A8 Απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
ηνπ θνξέα θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο
--Ο0.5.0.0-Γ8.1
Αλαζθφπεζε
ηεο
νξζήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
--Ο0.5.0.0-Γ8.2 πγθέληξσζε, αλάιπζε θαη
επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ
επηζεσξήζεσλ
--Ο0.5.0.0-Γ8.3 Λήςε θαη δηαρείξηζε ησλ
δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ8.4 Δλεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη
ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππεχζπλνπο πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ
Ο0.5.0.0-A9 Πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε
θαη επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ
--Ο0.5.0.0-Γ9.2 πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία
Οκάδαο Πνηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νξηζκφο
ησλ ππεπζχλσλ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Αλάπηπμεο θαη Αμηνπνίεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
--Ο0.5.0.0-Γ9.3 Γηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο
πνηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ9.4
Πξνηππνπνίεζε
φισλ
ησλ
δηαδηθαζηψλ, εληχπσλ θαη παξαζηαηηθψλ
--Ο0.5.0.0-Γ9.5 Γηαλνκή θαη δηαρείξηζε ησλ
εγγξάθσλ ηνπ ΓΠ (δηαδηθαζίεο, νδεγίεο εξγαζίαο,
έληππα, αξρεία πνηφηεηαο, λνκνζεζία, θαλνληζκνί,
απνθάζεηο, πξνδηαγξαθέο, θ.ά.)
--Ο0.5.0.0-Γ9.6 Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
εθαξκνγήο ησλ πζηεκάησλ Πνηφηεηαο, κέζσ
δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη θαηάιιειεο
εθπαίδεπζήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην Αλάπηπμεο
& Αμηνπνίεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
--Ο0.5.0.0-Γ9.7 πληνληζκφο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο πνηφηεηαο ησλ
Τπεξεζηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ9.8 Δπηθνηλσλία θαη παξαθνινχζεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ θνξέα
πηζηνπνίεζεο
Ο0.5.0.0-A10 Απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ
βειηίσζεο
--Ο0.5.0.0-Γ10.2
Αλαζθφπεζε
ηεο
νξζήο
ιεηηνπξγίαο, εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ ΓΠ
--Ο0.5.0.0-Γ10.3 πγθέληξσζε, αλάιπζε θαη
επεμεξγαζία
ησλ
απνηειεζκάησλ
ησλ
επηζεσξήζεσλ ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο
--Ο0.5.0.0-Γ10.4 Λήςε θαη δηαρείξηζε ησλ
δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ
--Ο0.5.0.0-Γ10.5 Δλεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππεχζπλνπο πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ
Ο0.5.0.0-A11 Δληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε ΓΠ ζε
άιιεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη πηνζέηεζε ησλ
θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ
Ο0.5.0.0-A12 πλερήο ελεκέξσζε γηα ην ζεζκηθφ
πιαίζην ησλ ΓΠ, παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ
θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ
επίπεδν, θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπο
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Ο0.5.0.0-A13 Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο /
θαζνξηζκφο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θάζε
εξγαδνκέλνπ
--Ο0.5.0.0-Γ13.2 πιινγή θαη εμέηαζε αλαιπηηθψλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, κε ρξήζε πζηήκαηνο Καηαγξαθήο
αξκνδηνηήησλ θαη θφξηνπ εξγαζίαο
--Ο0.5.0.0-Γ13.3
χληαμε
θαη
ελεκέξσζε
πεξηγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ηνπ πεξηερνκέλνπ
θάζε ζέζεο εξγαζίαο-θαζήθνληα/δξαζηεξηφηεηεο)
--Ο0.5.0.0-Γ13.4
χληαμε
θαη
ελεκέξσζε
πξνδηαγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ραξαθηεξηζηηθά
εξγαδνκέλνπ-εθπαίδεπζε-δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί
θάζε εξγαζία)
Ο0.5.0.0-A14
ρεδηαζκφο
θαη
πξφβιεςε
πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο
--Ο0.5.0.0-Γ14.2 ρεδηαζκφο ησλ αλαγθψλ
ζηειέρσζεο αλά νξγαλσηηθή κνλάδα, κε ρξήζε
πζηήκαηνο Καηαγξαθήο αξκνδηνηήησλ θαη θφξηνπ
εξγαζίαο
--Ο0.5.0.0-Γ14.3
πλδηακφξθσζε
πξνζφλησλ
επηινγήο, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο
νξγαληθέο κνλάδεο θαη ην Πξνζσπηθνχ
--Ο0.5.0.0-Γ14.4 Δηζήγεζε ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα
ηελ απαηηνχκελε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη ην
Πξνζσπηθνχ
--Ο0.5.0.0-Γ14.5 Καηάξηηζε ρεδίσλ ηειέρσζεο
Ο0.5.0.0-A15 Μέξηκλα γηα ηελ νξζνινγηθή
θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε βάζε ηα
πξνζφληα ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ
Ο0.5.0.0-A16 Μέξηκλα γηα ηελ παξνρή θαη
πξνψζεζε ζηνρεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα
ηελ «θάιπςε ηνπ ράζκαηνο δεμηνηήησλ»
--Ο0.5.0.0-Γ16.2 Αλαδήηεζε θαη αλάιπζε /
αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
--Ο0.5.0.0-Γ16.3 Δθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο /
Πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ
--Ο0.5.0.0-Γ16.4 Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαίδεπζεο
πνπ ζα πεξηιακβάλεη
--Ο0.5.0.0-Γ16.5 Μέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο
--Ο0.5.0.0-Γ16.6 Μέξηκλα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚ.Γ.Γ.Α.
--Ο0.5.0.0-Γ16.7 Μέξηκλα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο
--Ο0.5.0.0-Γ16.8 Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο  Αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ κε βάζε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί
--Ο0.5.0.0-Γ16.9 Σήξεζε αξρείνπ παξαθνινχζεζεο
πξνγξακκάησλ
εηζαγσγηθήο
εθπαίδεπζεο,
επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Πξνζσπηθνχ
Ο0.5.0.0-A17 Γηαρείξηζε ηεο απφδνζεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ17.2 Μέξηκλα γηα ηε γλσζηνπνίεζε
ησλ θαηεπζχλζεσλ  ηελ θνηλνπνίεζε ησλ

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζην ζχλνιν
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε
επηηεχμηκνπο
ζηφρνπο
ζε
επίπεδν
Σκήκαηνο/Γξαθείνπ/Οκάδαο θαη κεκνλσκέλνπ
ππαιιήινπ
--Ο0.5.0.0-Γ17.3 Μέξηκλα γηα ηελ επζπγξάκκηζε
ησλ ζηφρσλ  ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο
φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ θαη κνλάδσλ
--Ο0.5.0.0-Γ17.4 Μέξηκλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη
ηε δηαρείξηζε ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ
δνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ17.5 Γηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο
απφδνζεο, κέζσ ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο
--Ο0.5.0.0-Γ17.6
Γηαξθήο
παξνρή
αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν έλαληη
ησλ ζηφρσλ
--Ο0.5.0.0-Γ17.7 Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
--Ο0.5.0.0-Γ17.8
Παξνρή
θηλήηξσλ

επηβξάβεπζε/αλαγλψξηζε
Ο0.5.0.0-A18 Δμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ
ππεξεζηψλ
ηεο
Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ18.2 Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηνίθεζεο
κε ηφρνπο (Γκ)
--Ο0.5.0.0-Γ18.3 Δηζαγσγή θαη εθαξκνγή άιισλ
κεζνδνινγηψλ
θαη
πζηεκάησλ
Μέηξεζεο
Απφδνζεο (ΜΑ) (Κνηλφ Πιαίζην ΑμηνιφγεζεοCAF, κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο-EFQM,
Δμηζνξξνπεκέλε
Μέηξεζε
Απφδνζεο-BSC,
Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο-TQM, πγθξηηηθή
αμηνιφγεζε-Βenchmarking, θ.ά.), ζε ζπλεξγαζία κε
ην Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
--Ο0.5.0.0-Γ18.4 Δληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε
πζηεκάησλ Μέηξεζεο Απφδνζεο (ΜΑ) ζε άιιεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη πηνζέηεζε ησλ θαιχηεξσλ
πξαθηηθψλ
--Ο0.5.0.0-Γ18.5 πλερήο ελεκέξσζε γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΜΑ, παξαθνινχζεζε ησλ
ζρεηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ζε εζληθφ θαη
επξσπατθφ επίπεδν, θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη
ην αξκφδην Τπνπξγείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο
Ο0.5.0.0-A19 Γηαρείξηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα
ηε δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο, εζηθνχ θαη δίθαηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
--Ο0.5.0.0-Γ19.2 Γηαρείξηζε δεηεκάησλ εζηθήο θαη
ίζεο αληηκεηψπηζεο
--Ο0.5.0.0-Γ19.3
Γηαρείξηζε
δεηεκάησλ
πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο, ηεο πγείαο θαη εζηθήο
κεηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
--Ο0.5.0.0-Γ19.4 Αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ θαη
ζρέζεσλ εξγαζίαο
Ο0.5.0.0-A20 ρεδηαζκφο θαη επίβιεςε εθαξκνγήο
βειηηψζεσλ ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ20.2 Δθδνζε εγθπθιίσλ ξχζκηζεο ησλ
εζσηεξηθψλ ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα
Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο
--Ο0.5.0.0-Γ20.3 πγθξφηεζε ησλ αλαγθαίσλ -κε
πξνβιεπφκελσλ ζεζκηθά- Δπηηξνπψλ θαη Οκάδσλ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο
Γ/λζεο
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--Ο0.5.0.0-Γ20.4 Σήξεζε αξρείνπ παξαθνινχζεζεο
ησλ -κε πξνβιεπφκελσλ ζεζκηθά- Δπηηξνπψλ θαη
Οκάδσλ πξνζσπηθνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Πεξηθέξεηα ή ζε άιινπο θνξείο γηα ηελ ππνβνήζεζε
ηνπ έξγνπ ηνπο
--Ο0.5.0.0-Γ20.5 Γηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ
Τπεξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ20.6 Μέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
--Ο0.5.0.0-Γ20.7 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο
θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ (αξκνδηφηεηεο,
νξγαλσηηθή δνκή, ζηειέρσζε, θαηαλνκή ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ζηειερψλ αλά νξγαλσηηθή κνλάδα), ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη
ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο
--Ο0.5.0.0-Γ20.8 Μέξηκλα γηα ηελ έθδνζε
απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ θαη
εμνπζηνδφηεζεο
ππνγξαθψλ
ζηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο,
Πξντζηακέλνπο
Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ
ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΜΟΝΑΓΧΝ
Αξκνδηφηεηεο
Ο1.1.1.0-A1 Παξαθνινχζεζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ (λφκνη, δηαηάγκαηα, θαλνληζκνί, νδεγίεο,
απνθάζεηο, θ.α.) θαη ελεκέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαηαιφγνπ Γηαδηθαζηψλ (wiki) γηα ζέκαηα ζρεηηθά
κε ηηο δξάζεηο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.1.1.0-A2 Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ
θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο
δξάζεηο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A3 πλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο -θαη
ηδηαίηεξα κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο Γ/λζεο
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ-, ηα λνκηθά
πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπο άιινπο θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ.
Ο1.1.1.0-A4 πλερήο θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ ηνκέα αλάπηπμεο θαη
παξνρή
ζηνηρείσλ
ζηε
Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ.
Ο1.1.1.0-A5 πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο κε
παξνρή ζηνηρείσλ θαη επηζήκαλζε θξίζηκσλ
δεηεκάησλ ηνπ νηθείνπ ηνκέα αλάπηπμεο ζην
ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πεξηθεξεηαθήο
Πνιηηηθήο
ηεο
Γ/λζεο
Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ.
Ο1.1.1.0-A6 πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο κε
ππνβνιή πξνηάζεσλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο
θαη ηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο.
Ο1.1.1.0-A7 Τινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ
πνπ είλαη εληαγκέλα ζηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο
Πξνηάζεσλ θαη Δξγσλ (ΟΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο.

Ο1.1.1.0-A8 πκκεηνρή ζηειερψλ ζε επηηξνπέο,
ζπκβνχιηα θαη νκάδεο εξγαζίαο.
Ο1.1.1.0-A9 πλδηνξγάλσζε  ζπκκεηνρή ζε
εκεξίδεο, ζπλέδξηα, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο
ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη ελεκέξσζε, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ή/θαη ηνπ
Απηνηεινχο Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ.
Ο1.1.1.0-A10 Πξνεηνηκαζία ζεκάησλ ελεκέξσζεο
αξκφδησλ Τπνπξγείσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο
δξάζεηο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A11 Πξνεηνηκαζία εηζεγήζεσλ πξνο ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη ηα ππφινηπα
πιινγηθά φξγαλα γηα ζέκαηα ησλ δξάζεσλ ηεο
νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A12 πλεξγαζία κε ηηο άιιεο νξγαληθέο
κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη άιινπο θνξείο
(Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, θ.α.), πξνο θνηλή
αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο
θαη ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ο1.1.1.0-A13 χληαμε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ
εθζέζεσλ πνξείαο ησλ δξάζεσλ -Δθζέζεσλ
Πεπξαγκέλσλ- ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη
ζπλνιηθή ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.1.1.0-A14 πκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε θαη
πινπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.1.1.0-A15 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ησλ δξάζεσλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A16 Δλεκέξσζε ησλ Απνζεηεξίσλ
δεδνκέλσλ θαη ηζηνρψξσλ κε αλνηρηά δεδνκέλα θαη
άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Ο1.1.1.0-A17 πκκεηνρή ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ζην Απηνηειέο
Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ γηα ηηο
δξάζεηο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A18 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο
θαη ηνπο θνξείο γηα ηηο δξάζεηο ηεο νξγαληθήο
κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A19 Γηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ, κε ή
ρσξίο ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο
δηαβνχιεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαθάλεηαο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο θαη ην
Γξαθείν Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ.
Ο1.1.1.0-A20 Σήξεζε αξρείνπ δξάζεσλ ηεο
νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο1.1.1.0-A21 πκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (ΠΔΑ)
θαη κέξηκλα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε
εηνηκφηεηαο
?
αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ
έθηαθησλ αλαγθψλ, ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο ΠΑΜ-ΠΔΑ.
Ο1.1.1.0-A22 Δθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζην βαζκφ πνπ ηα νηθεία
πξνγξάκκαηα, κέηξα θαη δξάζεηο απαηηνχλ ηε
ζπκκεηνρή ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη κέξηκλα
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε εηνηκφηεηαο 
αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη απνθαηάζηαζε
ησλ δεκηψλ, ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο Απηνηεινχο
Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
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Ο0.0.1. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Ο0.0.1.0-A1 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (κεηαβνιέο, παξνπζία, άδεηεο, θηλήζεηο,
θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, θ.α.) θαη ελεκέξσζε ησλ
αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ (Πξνζσπηθνχ, Τπνζηήξημεο
Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ, Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο & Απνδνηηθφηεηαο).
Ο0.0.1.0-A2 Γηαρείξηζε πξνκεζεηψλ θαη πιηθψλ
(κέξηκλα γηα πξνγξακκαηηζκφ, πξνκήζεηα θαη
δηαθίλεζε), ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν
Πξνκεζεηψλ.
Ο0.0.1.0-A3 Γηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη
πγηεηλή ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ο0.0.1.0-A4 Γηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ,
Δμππεξεηεηψλ θαη Γηθηχσλ ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο
& Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Ο0.0.1.0-A5 Παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο.
Ο0.0.1.0-A6
Γηαρείξηζε
αιιεινγξαθίαο
(πξσηφθνιιν,
ζχληαμε
?
επηθχξσζε

αλαπαξαγσγή

ςεθηνπνίεζε
εγγξάθσλ,
δηεθπεξαίσζε αιιεινγξαθίαο, αξρεηνζέηεζε).
Ο0.0.1.0-A7
Γηαρείξηζε
ζπλαληήζεσλ
θαη
επηθνηλσληψλ ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ.
Ο0.0.1.0-A8 Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα
ζέκαηα πνπ δελ άπηνληαη αξκνδηφηεηαο άιινπ
ηκήκαηνο ή πνπ απαηηνχλ ζχλνςε ζηνηρείσλ.
Ο0.0.1.0-A9 ηήξημε ησλ κεραλνγξαθηθψλ
αλαγθψλ ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ.
Ο0.0.1.0-A10 Γξακκαηεηαθή ζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ
επηηξνπψλ θαη δηαγσληζκψλ.
Ο0.0.1.0-A11 Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ πξνκεζεηψλ
θαη πξνκεζεπηψλ.
Ο0.0.1.0-A12 Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ θαη
βηβιηνζήθεο.
Ο0.0.1.0-A13 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ (παξνρή
πιεξνθνξηψλ, ζεψξεζε αληηγξάθσλ θαη ηνπ
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, δηάζεζε εληχπσλ).

Ο0. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ
Απνζηνιή: #Γ/Τ
Αξκνδηφηεηεο
Ο0.0.0.0-A1 Δπζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ απνζηνιή
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη επηκεξηζκφο ηνπο ζηηο
ππνθείκελεο νξγαληθέο κνλάδεο.
Ο0.0.0.0-A2 πληνληζκφο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή
Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
ηνπο ζηφρσλ.
Ο0.0.0.0-A3
πλεξγαζία
κε
εζληθνχο,
πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο ζεζκνχο θαη θνξείο
(θαζ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο,
Ννκηθνχο
πκβνχινπο/Ννκηθή
Τπεξεζία, Γηθαζηηθέο θαη Διεγθηηθέο Αξρέο, θ.ά.)
γηα ηελ θαιχηεξε θαη εληαία αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο
ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

Ο0.0.0.0-A4 Γηαζθάιηζε νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Ο0.0.0.0-A5 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε
δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ.
Ο0.0.0.0-A6 Δλεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηα
κείδνλα
δεηήκαηα
πνπ
πξνθχπηνπλ
θαη
εκπεξηζηαησκέλε
εηζήγεζε
γηα
ζέκαηα
αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο.
Ο0.0.0.0-A7 πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί 
πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πξφθξηζεο πξνηάζεσλ
έξγσλ-κειεηψλ-επελδχζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ
πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πεξηνρή θαη
επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη
επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ο0.0.0.0-A8 πληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα
ηνπο, σο θνξέσλ πξνηάζεσλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ
θαηαγξαθή θαη ηελ πξνψζεζε πξνηεηλφκελσλ
δξάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
Ο0.0.0.0-A9 Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ο0.0.0.0-A10 Μέξηκλα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη
ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
θνξέσλ, κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ
θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ ζην Σκήκα
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο
θαη
Απνδνηηθφηεηαο.
Ο0.0.0.0-A11 Δηζήγεζε ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο
θαη παξαθνινχζεζή ηεο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ
δεηθηψλ απφδνζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο
θαη
Απνδνηηθφηεηαο.
Ο0.0.0.0-A12 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Ο0.0.0.0-A13 πγθέληξσζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ
πνξείαο ησλ δξάζεσλ -Δθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλησλ Γ/λζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη απνζηνιή
ηνπο ζην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Πνηφηεηαο
θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο0.0.0.0-A14
Δθπξνζψπεζε
ηεο
Γεληθήο
Γηεχζπλζεο, φπνπ απαηηείηαη.

Ο1. ΓΙΔΥΘΥΝΤΩΝ
Απνζηνιή: #Γ/Τ
Αξκνδηφηεηεο
Ο1.0.0.0-A1 Δπζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία
ππάγεηαη θαη επηκεξηζκφο ηνπο ζηηο ππνθείκελεο
νξγαληθέο κνλάδεο.
Ο1.0.0.0-A2 Παξνρή νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ
ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ, βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.
Ο1.0.0.0-A3 Παξφηξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο
Γηεχζπλζεο.
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Ο1.0.0.0-A4 Καηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζηηο νξγαληθέο
κνλάδεο ηεο Γηεχζπλζεο.
Ο1.0.0.0-A5 Γηαζθάιηζε νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη
ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Ο1.0.0.0-A6 πλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Ο1.0.0.0-A7 Δληνπηζκφο, θαηαγξαθή θαη πξνψζεζε
πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηε
Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
Ο1.0.0.0-A8
Καζνξηζκφο
ησλ
εηήζησλ
πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη επαλεμέηαζή ηνπο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ.
Ο1.0.0.0-A9 Πξνγξακκαηηζκφο θαη παξαθνινχζεζε
ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ.
Ο1.0.0.0-A10 Οξγάλσζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο,
ζπληνληζκφο θαη επνπηεία ησλ δξάζεσλ.
Ο1.0.0.0-A11 Γηαρείξηζε, αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ψζηε λα
επηηπγράλνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλνη ζηφρνη, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Πνηφηεηαο
θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.0.0.0-A12
Παξαθνινχζεζε
βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ νξγαλσηηθψλ,
ιεηηνπξγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ βειηηψζεσλ ζην
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο
θαη
Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.0.0.0-A13 πληνληζκφο γηα ηελ αλαζεψξεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.0.0.0-A14
Γηακφξθσζε
ηεο
εηήζηαο
ζηνρνζεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκφο ησλ
δεηθηψλ κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζή ηεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Πνηφηεηαο
θαη Απνδνηηθφηεηαο.
Ο1.0.0.0-A15 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Ο1.0.0.0-A16 χληαμε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ
εθζέζεσλ πνξείαο ησλ δξάζεσλ -Δθζέζεσλ
Πεπξαγκέλσλ- ηεο Γηεχζπλζεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο ππνθείκελεο νξγαληθέο κνλάδεο.
Ο1.0.0.0-A17 Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ
απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηε
δηνηθεηηθή
πιεξνθφξεζε
εζσηεξηθά
θαη
παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο.
Ο1.0.0.0-A18 πληνληζκφο δηαηκεκαηηθψλ νκάδσλ
εξγαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο.
Ο1.0.0.0-A19 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο Γηεχζπλζεο ζε φξγαλα, ζπλέδξηα ή ζεκηλάξηα
πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελφ ηεο.
Ο1.0.0.0-A20 Δθπξνζψπεζε ηεο Γηεχζπλζεο, φπνπ
απαηηείηαη.

Αξκνδηφηεηεο
Ο0.1.0.0-A1
Λεηηνπξγηθή
δηαζχλδεζε
ησλ
αζθνχκελσλ
αξκνδηνηήησλ
κε
ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο ππεξθείκελεο
Γηεχζπλζεο.
Ο0.1.0.0-A2 πγθέληξσζε, επεμεξγαζία, ζχλζεζε
θαη παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ.
Ο0.1.0.0-A3 Παξφηξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο.
Ο0.1.0.0-A4
Οξζνινγηθή
θαηαλνκή
ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην πξνζσπηθφ.
Ο0.1.0.0-A5 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ.
Ο0.1.0.0-A6 Γηαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο κε ηηο
νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ινηπψλ
θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Ο0.1.0.0-A7
Δληνπηζκφο
νξγαλσηηθψλ
θαη
ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαηηνχλ βειηίσζε
θαη αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ
θαη
ζρεηηθή
εηζήγεζε
ζηνλ
Πξντζηάκελν ηεο ππεξθείκελεο Γηεχζπλζεο.
Ο0.1.0.0-A8 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εηήζησλ ζηφρσλ
ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ
αληίζηνηρσλ δεηθηψλ κέηξεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο κνλάδαο θαη κε ην
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο
θαη
Απνδνηηθφηεηαο.
Ο0.1.0.0-A9 Δθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηεο
ζεζπηζκέλεο ζηνρνζεζίαο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη
εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, ζε ζπλεξγαζία κε
ην
Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ,
Πνηφηεηαο
θαη
Απνδνηηθφηεηαο.
Ο0.1.0.0-A10 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.

Ο0. 0
Απνζηνιή: #Γ/Τ
Ο0.1 ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΩΝ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη :0
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