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Περιφϋρειασ

Δυτικόσ

2. Βαςύλειοσ Φατζηαποςτϐλου, Γενικϐσ Διευθυντόσ Μεταφορών & Επικοινωνιών
3. Ιωϊννα Κοντογοϑνη, Γενικό Διευθϑντρια Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
& Οικονομύασ
4. Ζόςησ Πιτςϋλησ, Διευθυντόσ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ (ϋδρασ)
5. Ωννα Καρακοϑλα, Διευθϑντρια Διούκηςησ (ϋδρασ)
6. Αλϋξανδροσ Μϊγκοσ1, Διευθυντόσ Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρασ)
7. Κωνςταντύνοσ Ρϊλλησ, Διευθυντόσ Ανϊπτυξησ Π.Ε. Κοζϊνησ
8. Αθαναςύα Λακκύτα, υπϊλληλοσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ
9. Βαςύλειοσ Κωτοϑλασ, υπϊλληλοσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ
10. Δημότριοσ Ζολώτασ, αιρετϐσ εκπρϐςωποσ των εργαζομϋνων, με αναπληρωτό
τον Δημότριο Μυλωνϊ
11. πϑροσ Μπαλατςοϑκασ, νομικϐσ, μϋλοσ τησ ομϊδασ εργαςύασ ςτην Περιφϋρεια
Δυτικόσ Μακεδονύασ για ζητόματα νομικόσ υποςτόριξησ, με αναπληρώτρια την
Κιουλτζό Γεωργύα, νομικϐ.
τισ ςυναντόςεισ τησ Ομϊδασ Εργαςύασ μετεύχαν:
- ο κοσ Παςχϊλησ Οικονομύδησ, Γενικϐσ Διευθυντόσ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ,
Περιβϊλλοντοσ & Τποδομών
- ο κοσ Φαρύςιοσ Γκοβεδϊροσ, Γενικϐσ Διευθυντόσ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ
- ο κοσ Θεϐδωροσ Θεοδωρϐπουλοσ, ςτϋλεχοσ τησ Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ, ο οπούοσ ανϋπτυξε το αυτοματοποιημϋνο ϑςτημα Καταγραφόσ
Αρμοδιοτότων-Διαδικαςιών / Τπολογιςμοϑ Υϐρτου Εργαςύασ που χρηςιμοπούηςε η
Ομϊδα κατϊ τη 2η φϊςη τεκμηρύωςησ του μεθοδολογικοϑ πλαιςύου που ακολοϑθηςε.

Η Μελϋτη ςυντϊχθηκε απϐ την Αθ. Λακκύτα, Πτυχιοϑχο Διούκηςησ Επιχειρόςεων &
Οργανιςμών, ΜΒΑ, ςτϋλεχοσ του Σμόματοσ χεδιαςμοϑ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ τησ
Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ, με την πολϑτιμη ςυνεργαςύα του Θ.
Θεοδωρϐπουλου, Γεωπϐνου, MSc, ςτελϋχουσ του Σμόματοσ Κινότρων Περιφερειακόσ
Ανϊπτυξησ τησ Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ, ιδύωσ ωσ προσ την
επεξεργαςύα των ςτατιςτικών δεδομϋνων, και των μελών τησ Ομϊδασ Εργαςύασ.

1

Ραραιτικθκε με τθν από 16/12/2016 αίτθςθ.

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 5

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

ΜΕΡΟ I
ΕΙΑΓΨΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
1.

ΕΙΑΓΨΓΗ

Ο Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ (Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ – ΟΕΤ), ο οπούοσ εγκρύθηκε με
το Π.Δ. 146/2010 (ΥΕΚ 239 Α'/27.12.2010), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει,
κρύθηκε ϐτι πρϋπει να προςαρμοςτεύ ςτισ ςημερινϋσ ανϊγκεσ. τισ νϋεσ ςυνθόκεσ
που διαμορφώνονται ςτον εθνικϐ και ευρωπαώκϐ χώρο τησ περιφερειακόσ και
τοπικόσ ανϊπτυξησ, η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ ξεκύνηςε μια διαδικαςύα
αναδιϊρθρωςησ τησ οργανωτικόσ τησ δομόσ για να αντιμετωπύςει με
επιτυχύα τισ νϋεσ απαιτόςεισ.
Η νϋα οργανωτικό δομό καλεύται να ςυμβαδύςει με τισ ςημαντικϋσ αλλαγϋσ που
προωθοϑνται τα τελευταύα χρϐνια ςτο θεςμικϐ πλαύςιο τησ Σοπικόσ
Αυτοδιούκηςησ, οι οπούεσ κατατεύνουν προσ την κατεϑθυνςη αναβϊθμιςησ του
αναπτυξιακοϑ και κοινωνικοϑ ρϐλου τησ, ςτη βϊςη ενϐσ περιςςϐτερο
αποκεντρωμϋνου μοντϋλου διούκηςησ. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ βρύςκονται ςτο
επύκεντρο μιασ ευρϑτερησ αναδιϊταξησ με γενικό κατεϑθυνςη την
προτεραιϐτητα ςτο τοπικϐ επύπεδο διακυβϋρνηςησ, βϊςει των αρχών τησ
εγγϑτητασ προσ τον πολύτη και τησ δημοκρατικόσ νομιμοπούηςησ των
αποφϊςεων.
Ειδικϊ οι Περιφϋρειεσ ϋχουν καταςτεύ οι βαςικού πυλώνεσ του αναπτυξιακοϑ
προγραμματιςμοϑ, με κομβικϐ ρϐλο, ωσ προσ τα ϋργα και τισ υποδομϋσ, την
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, τη ςτόριξη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τη
βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των τοπικών κοινωνιών. Η μεταφορϊ πρϐςθετων
καύριων αρμοδιοτότων ςτο δεϑτερο βαθμϐ αυτοδιούκηςησ ενδυναμώνει το ρϐλο
και τη λειτουργύα τησ, απελευθερώνοντασ τη δυναμικό τησ να αποτελϋςει
κρύςιμο εργαλεύο εμβϊθυνςησ τησ δημοκρατύασ και διαςφϊλιςησ τησ κοινωνικόσ
ςυνοχόσ, ωσ βαθμύδα εξουςύασ που βρύςκεται πιο κοντϊ ςτουσ πολύτεσ και τα
προβλόματϊ τουσ.
υνεπώσ, η αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ των διοικητικών υπηρεςιών
οφεύλει να κατατεύνει, μϋςα απϐ μια ολοκληρωμϋνη και ςυγκροτημϋνη θεώρηςη,
ςτη βϋλτιςτη εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ και του ορϊματοσ τησ Περιφϋρειασ,
ϐπωσ διαμορφώνονται ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ. Σο εγχεύρημα εκςυγχρονιςμοϑ τησ
Διούκηςησ, ωσ ϐχημα για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ ανταγωνιςτικόσ,
ποιοτικόσ και εξωςτρεφοϑσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ,
επιχειρεύται με τη ςυνολικό οργανωτικό αναδιϊταξη των δυνϊμεων τησ
Περιφϋρειασ με ορθολογικϐτερα κριτόρια και ανθρωποκεντρικό προςϋγγιςη.
Ζητοϑμενο εύναι ο επαναςχεδιαςμϐσ του διοικητικοϑ μοντϋλου να οδηγόςει ςε
οργανωτικϋσ δομϋσ που, ωσ ςϑγχρονα εργαλεύα ανϊπτυξησ, θα προωθοϑν
τη δυναμικό τησ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ αρμοδιοτότων τησ. τϐχοσ εύναι η
ςυνολικό βελτύωςη τησ εικϐνασ αλλϊ και τησ προςφορϊσ τησ ςτην τοπικό
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κοινωνύα, μϋςα απϐ την ϊςκηςη και διαμϐρφωςη αναπτυξιακών πολιτικών με
τον αποτελεςματικϐτερο δυνατϐ τρϐπο και με γνώμονα τισ ανϊγκεσ και τη
βελτύωςη του επιπϋδου ζωόσ των πολιτών, που θα οδηγόςουν ςτη μϋγιςτη
δυνατό οικονομικό - κοινωνικό - πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ ευθϑνησ
τησ.
Ο οργανωτικϐσ αναςχεδιαςμϐσ τησ Περιφϋρειασ αποτελεύ το θεμελιώδεσ βόμα
για την επύτευξη του τρατηγικοϑ τϐχου εςωτερικόσ ανϊπτυξόσ τησ ωσ
Οργανιςμοϑ, μϋςω ενύςχυςησ τησ οργανωτικόσ και επιχειρηςιακόσ τησ
ικανϐτητασ και ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ2. Ο
αναςχεδιαςμϐσ επιχειρεύται παρϊλληλα και ςε αλληλεπύδραςη με την προώθηςη
τησ ανοικτόσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, η οπούα αποτελεύ το ςημαντικϐτερο
εργαλεύο για την υλοπούηςη ριζικών μεταρρυθμύςεων που μποροϑν να αλλϊξουν
θεμελιακϊ τη λειτουργύα τησ Περιφϋρειασ καθώσ και την εικϐνα τησ ςτα μϊτια
των εργαζομϋνων τησ αλλϊ και ςτισ αντιλόψεισ ϐςων διαμϋνουν, επιχειροϑν ςτα
ϐριϊ τησ ό με οποιονδόποτε τρϐπο ςυναλλϊςςονται μαζύ τησ.
Η Ομϊδα Εργαςύασ παραδύδει ϋνα χϋδιο νϋου Οργανιςμοϑ που ςτηρύζεται ςε
ουςιαςτικό και τεκμηριωμϋνη οργανωτικό μελϋτη προςδιοριςμοϑ των
διοικητικών, ςχεδιαςτικών, επιχειρηςιακών και ελεγκτικών υπηρεςιών, των
αντύςτοιχων αρμοδιοτότων και των λειτουργιών – δραςτηριοτότων τουσ. Μετϊ
την καταγραφό τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ και την επεξεργαςύα δεδομϋνων
ςχετικϊ με τα προβλόματα και τισ ανϊγκεσ των υπηρεςιών, πρϐτεινε λϑςεισ
επαναςχεδιαςμοϑ του διοικητικοϑ μοντϋλου τησ Περιφϋρειασ, βαςιζϐμενη ςε
κατευθϑνςεισ και αρχϋσ, οι οπούεσ ϋχουν δϑο κϑριουσ ϊξονεσ, τη διαςφϊλιςη
του διοικητικοϑ ςυντονιςμοϑ και την αξιοπούηςη του Ανθρώπινου
Κεφαλαύου.
Πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημανθεύ ϐτι οποιαδόποτε οργανωτικό δομό, ϐςο
ορθολογικϊ και λειτουργικϊ ςχεδιαςμϋνη κι αν εύναι, χωρύσ επϊρκεια
υλικοτεχνικόσ υποδομόσ και προςωπικοϑ ςτισ μονϊδεσ που προβλϋπει, δεν
ϋχει τη δυνατϐτητα παραγωγόσ του επιθυμητοϑ αποτελϋςματοσ.

1.1.

Βαςικϐ Θεςμικϐ Πλαύςιο

1. Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ
και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» και
ειδικϐτερα οι διατϊξεισ των ϊρθρων 3, 174 παρ. ζ΄, 186, 241 και 280, ϐπωσ
ιςχϑουν ςόμερα.
2. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4257/2014 (ΥΕΚ 93 Α΄) «Επεύγουςεσ
ρυθμύςεισ αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Εςωτερικών».
2

ήπωσ αποτυπώνεται ςτο τρατηγικϐ χεδιαςμϐ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ 20152019, Ωξονασ 4.
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3. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΥΕΚ 174 Α΄) «Αντιμετώπιςη
τησ Αυθαύρετησ Δϐμηςησ - Περιβαλλοντικϐ Ιςοζϑγιο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
4. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 29 του Ν. 4369/2016 (ΥΕΚ 33 Α΄) «Εθνικϐ Μητρώο
Επιτελικών τελεχών Δημϐςιασ Διούκηςησ, βαθμολογικό διϊρθρωςη θϋςεων,
ςυςτόματα αξιολϐγηςησ, προαγωγών και επιλογόσ προώςταμϋνων (διαφϊνεια αξιοκρατύα και αποτελεςματικϐτητα τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ) και ϊλλεσ
διατϊξεισ»
5. Σο Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α' 239/27.12.2010) «Οργανιζμός ηης Περιθέρειας
Δσηικής Μακεδονίας» ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει.
6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 31635/19.8.2014, εγκϑκλιοσ 49, του Τπουργεύου
Εςωτερικών «Θϋματα προςωπικοϑ ΟΣΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμύζονται με
τισ διατϊξεισ των Ν. 4257/2014 και 4258/2014».
7. Η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Υ.35.47/2306/οικ.17520/29.5.2017, εγκϑκλιοσ του
Τπουργεύου
Διοικητικόσ
Αναςυγκρϐτηςησ
«ϑςτημα
Επιλογόσ
Προώςταμϋνων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 84-86 του Τπαλληλικοϑ
Κώδικα, ϐπωσ ιςχϑει».
8. Οι διατϊξεισ του Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και
εποπτεύασ - δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α΄ 143).
9. Η υπ’ αριθμ. 2/16570/0026/13.5.2016 απϐφαςη του Τπουργοϑ και
αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών «Καθοριςμϐσ διαδικαςύασ και
εξειδύκευςη
μεταφερϐμενων
αρμοδιοτότων
απϐ
τισ
Τπηρεςύεσ
Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου / Ειδικϐ Λογιςτόριο ςτισ Οικονομικϋσ Τπηρεςύεσ
Υορϋων τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ» (ΥΕΚ Β΄ 138/17.5.2016).
10. Σο υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/51290/0026/2.6.2016 ϋγγραφο του Γενικοϑ
Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ «Παροχό οδηγιών επύ τησ αριθμ.
2/16570/0026/13.5.2016 κοινόσ υπουργικόσ απϐφαςησ «Καθοριςμϐσ
διαδικαςύασ και εξειδύκευςη μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων απϐ τισ Τπηρεςύεσ
Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου/Ειδικϐ Λογιςτόριο ςτισ Οικονομικϋσ Τπηρεςύεσ
Υορϋων τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ».
11. Σο υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/77792/0026/26.9.2016 ϋγγραφο του Γενικοϑ
Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ «Αναδιοργϊνωςη των οικονομικών υπηρεςιών των
Περιφερειών».
12. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2545/2016 Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη (ΥΕΚ Β΄/3447)
«Εκχώρηςη αρμοδιοτότων τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του
Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΔ ΠΑΑ) 2014-2020 Α. τισ Ειδικϋσ
Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων (ΕΠ) Περιφερειών και
Β. τισ Γενικϋσ Διευθϑνςεισ Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ και
Κτηνιατρικόσ των Περιφερειών, ωσ Ενδιϊμεςοι Υορεύσ Διαχεύριςησ (ΕΥΔ)
πρϊξεων Π.Α.Α.».
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Κατευθϑνςεισ Οργϊνωςησ των Τπηρεςιών – Βαςικϋσ Αρχϋσ

Σο ςχϋδιο του νϋου ΟΕΤ καλεύται να επιλϑςει τα προβλόματα που
δημιουργόθηκαν μετϊ την αναδιοργϊνωςη κατϊ «Καλλικρϊτη», λαμβϊνοντασ
υπϐψη το ςϑνολο των ρυθμύςεων που επϋφεραν αλλαγϋσ ςτο πλϋγμα των
αρμοδιοτότων τησ Περιφϋρειασ και των διαδικαςιών ϊςκηςόσ τουσ. Σαυτϐχρονα
ϐμωσ, οφεύλει να «χτύςει» πϊνω ςτισ θεμελιώδεισ αρχϋσ τησ προηγοϑμενησ
αναδιϊρθρωςησ του αυτοδιοικητικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ:
Η Περιφϋρεια αντιμετωπύζεται ωσ ενιαύα αναπτυξιακό ενϐτητα ςτη βϊςη
προγραμματιςμοϑ των διαφϐρων ϋργων τησ
Η πολιτικό για κϊθε τομϋα αρμοδιοτότων εύναι ενιαύα για ϐλη την
περιφϋρεια
Εξυπηρϋτηςη του πολύτη ςτον τϐπο του, χωρύσ ϊςκοπεσ μετακινόςεισ &
γραφειοκρατύα
Αναδιϊρθρωςη βϊςει των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών τησ Περιφϋρειασ
Μη μετακύνηςη υπηρετοϑντοσ προςωπικοϑ απϐ τον τϐπο τησ εργαςύασ του
Η Ομϊδα Εργαςύασ βαςύςτηκε ςτισ κϊτωθι βαςικϋσ κατευθϑνςεισ και αρχϋσ,
οι οπούεσ ϋχουν δϑο κϑριουσ ϊξονεσ, τη διαςφϊλιςη του διοικητικοϑ
ςυντονιςμοϑ και την αξιοπούηςη του Ανθρώπινου Κεφαλαύου:
αφόσ οριοθϋτηςη των αρμοδιοτότων των υπηρεςιών
Εκ νϋου καταγραφό και περιγραφό των αρμοδιοτότων, η οπούα θα πρϋπει να
εύναι ςϑντομη, ςαφόσ, λιτό, ςυνεκτικό και ολοκληρωμϋνη
Αναγνώριςη και πλόρησ αξιοπούηςη του επιτελικοϑ ρϐλου τησ κορυφόσ τησ
διοικητικόσ πυραμύδασ (Γενικών Διευθυντών) και του ςτρατηγικοϑ αναπτυξιακοϑ και ςυντονιςτικοϑ- ρϐλου τησ αιρετόσ ηγεςύασ (Φωρικών και
Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών), προσ διαςφϊλιςη τησ μϋγιςτησ δυνατόσ
ςυνϋργειασ και τησ διοικητικόσ ςυνϋχειασ.
Αποφυγό του κατακερματιςμοϑ και τησ πολυδιϊςπαςησ των υπηρεςιών
Δημιουργύα λιτών και ευϋλικτων δομών με τα αναγκαύα ιεραρχικϊ
επύπεδα και δυνατϐτητα ενςωμϊτωςησ νϋων αρμοδιοτότων
υγκϋντρωςη των επιτελικών υπηρεςιών ςτην ϋδρα και χωρικό
αποκϋντρωςη των εκτελεςτικών υπηρεςιών – αϑξηςη τησ
λειτουργικϐτητασ των Περιφερειακών Ενοτότων
Αντιςτούχιςη των δομών των Περιφερειακών Ενοτότων με τισ δομϋσ ςτην
ϋδρα. Οι κεντρικϋσ δομϋσ ϋχουν επιπλϋον το ρϐλο ςυντονιςμοϑ των
δρϊςεων των αντύςτοιχων αποκεντρωμϋνων δομών.
Ανϊπτυξη οριζϐντιων μηχανιςμών ςυντονιςμοϑ, ςυνεργαςύασ και
ςυμπληρωματικϐτητασ μεταξϑ των υπηρεςιών (τησ ϋδρασ, των ΠΕ, των ΝΠ
τησ Περιφϋρειασ)
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Αξιοπούηςη των δυνατοτότων τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ
Καταγραφό αναγκών ςτελϋχωςησ και ςϑςταςη νϋων οργανικών θϋςεων
εξειδικευμϋνων ςτελεχών - Αποφυγό πολυδιϊςπαςησ κλϊδων προςωπικοϑ
– ομαδοπούηςη ςυναφών κλϊδων
Αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ, με βϊςη αναλυτικϊ
Περιγρϊμματα Εργαςύασ και χϋδια τελϋχωςησ.

1.3

τϐχοι και Παραδοτϋα τησ Ομϊδασ Εργαςύασ

τϐχοι τησ Ομϊδασ Εργαςύασ εύναι:
Ο εντοπιςμϐσ προβλημϊτων και αδυναμιών, μϋςω ςυγκροτημϋνησ
αποτϑπωςησ και αξιολϐγηςησ τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ
Η αντιμετώπιςη των διαπιςτωμϋνων προβλημϊτων και αδυναμιών, μϋςω
αξιολϐγηςησ των προτϊςεων βελτύωςησ των υπηρεςιών
Ο επαναςχεδιαςμϐσ του διοικητικοϑ μοντϋλου τησ Περιφϋρειασ με ςτϐχο τη
βελτύωςη τησ αποδοτικϐτητασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ των υπηρεςιών
καθώσ και την αναβϊθμιςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών
Η διαμϐρφωςη πρϐταςησ εφαρμογόσ του νϋου διοικητικοϑ μοντϋλου, που θα
περιλαμβϊνει την εκπϐνηςη Περιγραμμϊτων των θϋςεων εργαςύασ και
χεδύου τελϋχωςόσ τουσ, βϊςει του ϐγκου και τησ πολυπλοκϐτητασ των
λειτουργιών, μετϊ την επεξεργαςύα και ϋγκριςη του ςχεδύου του
Οργανιςμοϑ.
Με βϊςη τουσ ανωτϋρω ςτϐχουσ, τα παραδοτϋα τησ Ομϊδασ εύναι:
Αιτιολογικό Ϊκθεςη – Μελϋτη αναδιοργϊνωςησ (ϊρθ. 241 Ν. 3852/10):
Ϊκθεςη αξιολϐγηςησ των δομών και υπηρεςιών, η οπούα καταλόγει ςε
τεκμηριωμϋνα ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με τα προβλόματα και τισ
οργανωτικϋσ αδυναμύεσ που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν, ότοι ςτην
τεκμηρύωςη τησ ανϊγκησ αναδιϊρθρωςησ τησ υφιςτϊμενησ οργανωτικόσ
δομόσ, προκειμϋνου να γύνει πιο αποτελεςματικό ςε ςυνϊρτηςη με τισ
επικαιροποιημϋνεσ απαιτόςεισ
Πλόρεσ χϋδιο του νϋου Οργανιςμοϑ:
χϋδιο που λαμβϊνει υπϐψη το ςϑνολο των ρυθμύςεων που επϋφεραν
αλλαγϋσ ςτο πλϋγμα των αρμοδιοτότων των Περιφερειών και των
διαδικαςιών ϊςκηςόσ τουσ. Σο χϋδιο περιλαμβϊνει:
•

χϋδιο Οργανιςμοϑ (ϋτοιμο για ΥΕΚ)

•

Διαγραμματικό αποτϑπωςη / Οργανογρϊμματα

•

Παρουςύαςη του χεδύου τησ πρϐταςησ
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Πρϐταςη εφαρμογόσ του νϋου ΟΕΤ
Σην κατϊρτιςη τησ υφιςτϊμενησ δομόσ, ςϑμφωνα με τουσ πρϐτυπουσ ΟΕΤ κατϊ
«Καλλικρϊτη», εύναι ςκϐπιμο να διαδεχθεύ νϋο μοντϋλο λειτουργύασ που θα
περιλαμβϊνει:
Αξιοπούηςη των δυνατοτότων τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ
Απλοϑςτευςη και προτυποπούηςη των διαδικαςιών λειτουργύασ
Περιγραφϋσ θϋςεων εργαςύασ
χϋδια ςτελϋχωςησ
Δεύκτεσ παρακολοϑθηςησ του περιφερειακοϑ ϋργου
Η πρϐταςη εφαρμογόσ περιλαμβϊνει την πρϐβλεψη εφαρμογόσ των ανωτϋρω
και το βαςικϐ πλαύςιο του χεδύου Μετϊβαςησ για τη διαςφϊλιςη τησ ομαλόσ
λειτουργύασ των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ κατϊ την εφαρμογό των
προτεινϐμενων δομικών αλλαγών.

1.4

Μεθοδολογικό Προςϋγγιςη

Βαςικϐ ζητοϑμενο τησ επιχειροϑμενησ οργανωτικόσ αλλαγόσ εύναι να ςυντελϋςει
ςτη βελτύωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών και, κατ’ επϋκταςη, τησ
αποδοτικϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ του ϋργου τησ Περιφερειακόσ
Αρχόσ. Σαυτϐχρονα, ϐμωσ, καλεύται να ςυμβϊλλει ςτη διευκϐλυνςη τησ
εργαςύασ του ανθρώπινου δυναμικοϑ, το οπούο και θα κληθεύ να την
υποςτηρύξει και να την υλοποιόςει.
Προσ την κατεϑθυνςη αυτό, η Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου
Οργανιςμοϑ ακολοϑθηςε ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα, με την οπούα επιδιώχθηκε
η μϋγιςτη δυνατό ςυναύνεςη, μϋςω καλλιϋργειασ πνεϑματοσ εμπιςτοςϑνησ
και ςυνεργαςύασ μεταξϑ ϐλων των εμπλεκομϋνων ςτη λειτουργύα τησ
Περιφϋρειασ ςτη βϊςη κοινοϑ ςκοποϑ και κοινών ςτϐχων. Η ςυμμετοχό του
προςωπικοϑ ςτη διαδικαςύα επαναςχεδιαςμοϑ των λειτουργιών επιφϋρει
πολλαπλϋσ ωφϋλειεσ, τϐςο ςτο ςχεδιαςμϐ του εγχειρόματοσ αναδιοργϊνωςησ
ϐςο και ςτην εφαρμογό του, αξιοποιώντασ την υφιςτϊμενη πεύρα και γνώςη και
καλλιεργώντασ κλύμα ςυνεργαςύασ και ςυναύνεςησ.
Ψσ εκ τοϑτου, η αναςχεδιαςτικό διαδικαςύα βαςύςτηκε, ςε ϐλεσ τισ φϊςεισ τησ,
ςτην ουςιαςτικό ςυμμετοχό ϐλων των ςυνεμπλεκϐμενων ςτην ϊςκηςη των
λειτουργιών των υπηρεςιών, προκειμϋνου οι επιχειροϑμενεσ αλλαγϋσ να
ανταποκρύνονται ςτα διαγνωςθϋντα προβλόματα και να καταλόξει η Ομϊδα
Εργαςύασ ςε κατϊ το δυνατϐν αςφαλό ςυμπερϊςματα, ωσ προσ την κατεϑθυνςη
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και την ϋκταςη των επιχειροϑμενων οργανωτικών αλλαγών. Για το ςκοπϐ αυτϐ,
ακολουθόθηκε μεθοδολογύα τριών φϊςεων τεκμηρύωςησ:
1η φϊςη τεκμηρύωςησ: Ερωτηματολϐγιο προσ Δ/ντϋσ προσ αποτϑπωςη
και αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ (εντοπιςμϐσ προβλημϊτων και
δυςλειτουργιών)  υλλογό περιγραφικών δεδομϋνων που αφοροϑν ςτην
παροϑςα κατϊςταςη και προτϊςεων βελτύωςησ απϐ τα ανώτερα ςτελϋχη, ςε
ςυνεργαςύα με το ςϑνολο των υπαλλόλων (βλ. ςχετικϐ υλικϐ,
Παρϊρτημα 3)
Σο ερωτηματολϐγιο απεςτϊλη ςε ϐλουσ τουσ προώςταμϋνουσ Διεϑθυνςησ,
δεδομϋνου του καύριου ρϐλου των ανώτερων διοικητικών ςτελεχών ςτην
προςπϊθεια οργανωτικόσ αλλαγόσ τησ Περιφϋρειασ, ειδικϊ ςτα πρώτα
ςτϊδια ςχεδιαςμοϑ και ειςαγωγόσ τησ, και του ουςιαςτικϊ ςυμμετοχικοϑ
χαρακτόρα που αποδϐθηκε ςτην ϐλη διαδικαςύα. Σο ερωτηματολϐγιο
περιεύχε ερωτόςεισ ανοικτοϑ τϑπου, δομημϋνεσ ςε δϑο τμόματα:
Σμόμα Α: Καταγραφό προβλημϊτων και αδυναμιών καθώσ και
προτϊςεων ςε ςχϋςη με τη λειτουργύα των οργανωτικών δομών, βϊςει
των αςκοϑμενων/μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων και των υφιςτϊμενων
διαδικαςιών και ςυςτημϊτων διούκηςησ ςε επύπεδο Διεϑθυνςησ.
Σμόμα Β: Εντοπιςμϐσ προβλημϊτων και αδυναμιών καθώσ και
διατϑπωςη προτϊςεων βελτύωςησ τησ υφιςτϊμενησ οργανωτικόσ δομόσ
και βϋλτιςτησ αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων ανθρώπινων πϐρων.
υνεκτιμόθηκαν και χρηςιμοποιόθηκαν όδη διαθϋςιμα ςτοιχεύα, ϐπωσ τα
Παραδοτϋα «Καταγραφόσ Τφιςτϊμενησ Κατϊςταςησ» τησ Ομϊδασ Ανοιχτόσ
Διακυβϋρνηςησ και η «Αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ τησ εςωτερικόσ
οργϊνωςησ και λειτουργύασ των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ» (Ανϊλυςη SWOT) που περιλαμβϊνεται ςτο χϋδιο του τρατηγικοϑ
χεδιαςμοϑ 2015-2019.
2η φϊςη τεκμηρύωςησ: αυτοματοποιημϋνο online ϑςτημα Καταγραφόσ
Αρμοδιοτότων - Διαδικαςιών / Τπολογιςμοϑ Υϐρτου Εργαςύασ 
Καταγραφό αρμοδιοτότων που αςκοϑνται ςτην πρϊξη και ςϑνδεςό τουσ με
τισ ανϊγκεσ ςτελϋχωςησ (βλ. ςχετικϐ υλικϐ, Παρϊρτημα 4).
Η φϊςη αυτό περιελϊμβανε ςυνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ με εμπλοκό ϐλων
των υπαλλόλων και παροχό οδηγιών, προκειμϋνου να γύνει ορθό
καταχώριςη των απαιτοϑμενων δεδομϋνων.
3η φϊςη τεκμηρύωςησ: τοχευμϋνεσ ομαδικϋσ ςυζητόςεισ με ανώτερα και
επιτελικϊ ςτελϋχη  περαιτϋρω διερεϑνηςη θεμϊτων που προϋκυψαν και
διαςφϊλιςη ςυναύνεςησ, μϋςω διατϑπωςησ και αξιολϐγηςησ προτϊςεων ομογενοπούηςη καταγεγραμμϋνων αρμοδιοτότων.
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Εξϋταςη και περαιτϋρω ανϊλυςη των προβληματικών τομϋων και πιθανών
λοιπών θεμϊτων που εντοπύςτηκαν κατϊ τα δϑο προηγοϑμενα ςτϊδια μϋςω
ομαδικών ςυζητόςεων. κοπϐσ όταν η περαιτϋρω διερεϑνηςη θεμϊτων
ενδιαφϋροντοσ που προϋκυψαν, η εξϋταςη τυχϐν αντιπαραθϋςεων και η
διαςφϊλιςη ςυναύνεςησ, μϋςω διατϑπωςησ και αξιολϐγηςησ προτϊςεων. Οι
ςυζητόςεισ όταν ςτοχευμϋνεσ και εςτύαζαν, με βϊςη και τα ευρόματα των
προηγοϑμενων ςταδύων, ςε κρύςιμα ζητόματα, ϐπωσ ανθρώπινο κεφϊλαιο,
αρμοδιϐτητεσ, δομϋσ, επιχειρηςιακό λειτουργύα. Κρύθηκε ςκϐπιμη η
ςυμμετοχό εκπροςώπων απϐ ϐλα τα ιεραρχικϊ επύπεδα (ςτελϋχη και
προώςτϊμενοι ςε επύπεδο Γενικόσ Διεϑθυνςησ, Διεϑθυνςησ, Σμημϊτων,
Γραφεύων).
Σα τρύα ανωτϋρω ςτϊδια εύχαν ωσ κοινϐ ϊξονα τη ςυςτηματικό ςυλλογό,
καταγραφό και αξιολϐγηςη δεδομϋνων ςχετικϊ με τισ δομϋσ, τισ διαδικαςύεσ και
τισ πρακτικϋσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ-κριτόρια που αποτϋλεςαν και τισ
θεματικϋσ ενϐτητεσ του ερωτηματολογύου. Κρύθηκε ςημαντικϐ τα μϋλη τησ
Ομϊδασ να ϋχουν ξεκϊθαρη ςτϐχευςη, απϐ την οπούα θα προκϑψουν ςαφό και
εϑςτοχα κριτόρια αξιολϐγηςησ, ώςτε να ςυλλεχθοϑν με ςυςτηματικϐ
τρϐπο χρόςιμα δεδομϋνα.
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ΜΕΡΟ IΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΔΟΜΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ
2.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

Ο οργανωςιακϐσ ςχεδιαςμϐσ πρϋπει να ςτηρύζεται ςτουσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ
του φορϋα, προκειμϋνου να αναπτυχθοϑν οι κατϊλληλεσ οργανωτικϋσ δομϋσ που
θα εξυπηρετόςουν με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο την υλοπούηςη τησ
ςτρατηγικόσ του.3 Ϊτςι, καθύςταται δυνατό η ςυνεχόσ αξιολϐγηςη των δομών
με βϊςη την αποδοτικϐτητϊ τουσ και το προςφερϐμενο ϋργο τουσ ωσ
προσ την επύτευξη των ςτϐχων του φορϋα.4 Προσ την κατεϑθυνςη αυτό, η
ανϊλυςη τησ αναπτυξιακόσ φυςιογνωμύασ και του ρϐλου τησ περιφϋρειασ εντϐσ
του ευρϑτερου περιβϊλλοντϐσ τησ, καθώσ και των ςτρατηγικών ςτϐχων και
αναπτυξιακών προτεραιοτότων που ϋχει θϋςει η Περιφερειακό Αρχό αποτϋλεςαν
τη βϊςη του εγχειρόματοσ αναδιοργϊνωςησ.
2.1

Αναπτυξιακό Υυςιογνωμύα και ρϐλοσ τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ

Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ βρύςκεται ςτην αρχό τησ Ελλϊδασ, εύναι πϑλη
ειςϐδου ςτα Βαλκϊνια και ςτην Ευρώπη και ςυνορεϑει με τη FYROM και την
Αλβανύα, ενώ εύναι η μοναδικό Περιφϋρεια που δε βρϋχεται απϐ θϊλαςςα. Ϊχει
ϋκταςη 9.451 Km² (7,16% τησ Φώρασ) και πληθυςμϐ 285.000 κατούκουσ (2,65%
τησ Φώρασ).
Αποτελεύ την Περιφϋρεια των αντιθϋςεων με ποικύλεσ δυνατϐτητεσ, προβλόματα
αλλϊ και προκλόςεισ που προκϑπτουν απϐ τη θϋςη τησ ςτο χώρο, τη
γεωμορφολογικό ποικιλϐτητα, την αρχιτεκτονικό και πολιτιςτικό κληρονομιϊ,
το φυςικϐ περιβϊλλον (προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ και περιοχϋσ φυςικοϑ
κϊλλουσ), τα ορυκτϊ καϑςιμα για παραγωγό του 50% περύπου τησ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ τησ Φώρασ (λιγνύτησ), το 65% περύπου των επιφανειακών υδϊτων τησ
Φώρασ και τη δυνατϐτητα αφομούωςησ των νϋων θεςμών και προκλόςεων.5
Κϑρια δημογραφικό τϊςη αποτελεύ η πληθυςμιακό ςυρρύκνωςη και γόρανςη.
Εντοπύζονται αυξημϋνα ποςοςτϊ ςε μη παραγωγικϋσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ
(γηραςμϋνοσ πληθυςμϐσ) και μικρϊ ποςοςτϊ ςτισ πλϋον παραγωγικϋσ ηλικιακϋσ
ομϊδεσ. Σην ύδια ςτιγμό, η Δυτικό Μακεδονύα κατατϊςςεται πρώτη ςτη γενικό

3

Δ. Μπουραντϊσ, Μϊνατζμεντ, 2002, ςελ. 123
Βλ. Μελϋτη Διοικητικοϑ Επιμελητηρύου Διοικητικών Επιςτημϐνων-ΔΕΕ, Η αναδιοργϊνωςη τησ
Διούκηςησ: Ποια εύναι η πραγματικϐτητα (Ιανουϊριοσ 2014). Μια κριτικό αποτύμηςη.
5
υνεδρύαςη τησ Ειδικόσ Μϐνιμησ Επιτροπόσ Περιφερειών τησ Βουλόσ των Ελλόνων,
τρατηγικό και αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ «Η Δυτικό
Μακεδονύα ςτο παρϐν και ςτο μϋλλον», Αθόνα, 17/12/2015
4
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ανεργύα (30,1% το 3ο τρύμηνο 2015) και υψηλϊ ςτην ανεργύα των νϋων 18-24
ετών ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο (51,2% για το 2014).
Σα παραπϊνω δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ, ςε ςυνδυαςμϐ με την
αναμενϐμενη μεύωςη τησ πληθυςμιακόσ δυναμικόσ, η οπούα αποτελεύ
γενικευμϋνο φαινϐμενο τησ χώρασ κυρύωσ λϐγω τησ αυξανϐμενησ
μεταναςτευτικόσ εκροόσ προσ το εξωτερικϐ ωσ απϐρροια τησ παρατεταμϋνησ
οικονομικόσ κρύςησ, καθιςτοϑν επιτακτικό την υλοπούηςη ενϐσ ςτρατηγικοϑ
πλαιςύου
προςανατολιςμϋνου
ςτην
τοπικό
ανϊπτυξη
και
απαςχοληςιμϐτητα. Επιπροςθϋτωσ, βαςικό ςτρατηγικό επιλογό αποτελεύ η
ϊμβλυνςη των επιπτώςεων τησ αυξανϐμενησ πληθυςμιακόσ γόρανςησ ςτο όδη
επιβαρυμϋνο ςϑςτημα παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ και κοινωνικόσ μϋριμνασ,
μϋςω ανϊληψησ δρϊςεων με γνώμονα την κοινωνικό ευημερύα και ςυνοχό.
Τα βαζικά ταρακηηριζηικά ηης Περιθέρειας ανά ηομέα οικονομικής
δραζηηριόηηηας είναι ζςνοπηικά ηα εξήρ:

Πρωτογενόσ τομϋασ: Δυνατϐτητα, παρϊ τη ςημαντικό ςυρρύκνωςη, αϑξηςησ τησ
ςυμμετοχόσ του ςτο ΑΕΠ τησ Περιφϋρειασ και ςυμβολόσ ςτην αϑξηςη τησ
απαςχϐληςησ, μϋςω αϑξηςησ τησ παραγωγόσ, τυποπούηςησ, εμπορύασ
γεωργικών και κτηνοτροφικών προώϐντων ποιϐτητασ και ιδιαύτερησ τοπικόσ
ςημαςύασ.
Δευτερογενόσ τομϋασ: Ανϊπτυξη ιςχυρών μονο-δραςτηριοτότων με χωρικϋσ
εξειδικεϑςεισ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (κϑκλωμα λιγνύτη-ενϋργειασ /
ενεργειακϐ κϋντρο τησ χώρασ / Ωξονασ Κοζϊνη – ΠτολεμαϏδα – Αμϑνταιο –
Υλώρινα και τομϋασ γοϑνασ / Καςτοριϊ – ιϊτιςτα). Νϋα κατεϑθυνςη δϑναται
να αποτελϋςει η μεταπούηςη ποιοτικών αγροτικών προώϐντων.
Σριτογενόσ τομϋασ: Αξιϐλογο φυςικϐ περιβϊλλον και πλοϑςια πολιτιςτικό
κληρονομιϊ, με ςημαντικϋσ δυνατϐτητεσ τουριςτικόσ εκμετϊλλευςησ. Ο τομϋασ
αυτϐσ, μϋχρι ςτιγμόσ, δεν ϋχει αξιοποιηθεύ επαρκώσ, με αποτϋλεςμα η Δυτικό
Μακεδονύα να αποτελεύ τον λιγϐτερο ελκυςτικϐ τουριςτικϐ προοριςμϐ ςτο
ςϑνολο τησ χώρασ. Απαιτοϑνται παρεμβϊςεισ αναβϊθμιςησ του τουριςτικοϑ
προφύλ τησ, με παρϊλληλη προώθηςη ανταγωνιςτικοϑ τουριςτικοϑ
προώϐντοσ και αναζότηςη νϋων αγορών.
Ρυθμιςτόσ των Αναπτυξιακών Προτεραιοτότων εύναι η Φωροταξύα, που με τη
ςειρϊ τησ ςυμβϊλλει ςτη ςυμπληρωματικϐτητα, ςτη διαςϑνδεςη των
παραμϋτρων ανϊπτυξησ, ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και ςτην ενύςχυςη
τησ ανταγωνιςτικϐτητασ.
 Η θϋςη και ο ρϐλοσ τησ ΠΔΜ ςτο διεθνό και ευρωπαώκϐ χώρο
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Κύπιερ ζηπαηηγικέρ καηεςθύνζειρ για ηη θέζη και ηο πόλο ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ
Μακεδονίαρ ζηο διεθνή και εςπωπαϊκό σώπο είναι οι ακόλοςθερ6:

Αξιοπούηςη τησ κομβικόσ γεωπολιτικόσ τησ θϋςησ, ωσ «Πϑλη ειςϐδου» τησ
Ελλϊδασ και τησ ΕΕ ςτα Δυτικϊ Βαλκϊνια και χωρικό ολοκλόρωςη ενϐσ
ιςϐρροπου και πολυκεντρικοϑ διαςυνοριακοϑ χώρου
Βελτύωςη τησ ςυνδεςιμϐτητϊσ τησ (Διευρωπαώκϊ Δύκτυα Μεταφορών) και
ενύςχυςη του ενεργειακοϑ και επιχειρηματικοϑ τησ ρϐλου
Αναβϊθμιςη τησ θϋςησ τησ ςτα Διευρωπαώκϊ Ενεργειακϊ Δύκτυα
Ανϊπτυξη μιασ δυνατόσ εξωςτρεφοϑσ τοπικόσ οικονομύασ με αξιοπούηςη των
ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών φυςικών γνωριςμϊτων τησ και ενύςχυςη των
ανθεκτικϐτερων κλϊδων τησ.
 Ο ρϐλοσ τησ ΠΔΜ ςτον εθνικϐ χώρο
Κϑριεσ ςτρατηγικϋσ κατευθϑνςεισ για τη θϋςη και το ρϐλο τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτον εθνικϐ χώρο εύναι οι ακϐλουθεσ7:
Αναςτροφό τησ πληθυςμιακόσ ςυρρύκνωςησ και αναβϊθμιςη τησ θϋςησ τησ
ωσ προσ την πληθυςμιακό τησ κατϊταξη με τη ςυγκρϊτηςη και προςϋλκυςη
πληθυςμοϑ
Αϑξηςη των λειτουργικών διαςυνδϋςεων με τισ γειτονικϋσ Περιφϋρειεσ
Διατόρηςη και περαιτϋρω αναβϊθμιςη του ρϐλου τησ ωσ του
ςημαντικϐτερου ενεργειακοϑ κϋντρου με διαςϑνδεςη με τον Εθνικϐ
Ενεργειακϐ χεδιαςμϐ και μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο
Αναβϊθμιςη εξαγωγικοϑ χαρακτόρα ϐλων των κλϊδων τησ περιφερειακόσ
οικονομύασ.
2.2

τρατηγικού τϐχοι - Αναπτυξιακϋσ Προτεραιϐτητεσ

ήπωσ αποτυπώνεται ςτο τρατηγικϐ χϋδιο 2015-2019 τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ,8 Αποςτολό τησ εύναι:
η ϊςκηςη και διαμϐρφωςη κϊθετων πολιτικών με γνώμονα τισ ανϊγκεσ
και τη βελτύωςη του επιπϋδου ζωόσ των πολιτών τησ, για την οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ ευθϑνησ τησ, μϋςω
αξιοπούηςησ
των
τοπικών
και
περιφερειακών
ςυγκριτικών
πλεονεκτημϊτων.

6

Βλ. Ενϐτητα Β.1.2.β. - ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ τησ Μελϋτησ Αξιολϐγηςησ,
Αναθεώρηςησ & Εξειδύκευςησ ΠΠΦΑΑ Δυτικόσ Μακεδονύασ, ΥΑΗ Β' - ΣΑΔΙΟ Β1, Ωρθρο 3 εδ. 1.
«Η θϋςη και ο ρϐλοσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ ςτον διεθνό, ευρωπαώκϐ και εθνικϐ
χώρο», Απρύλιοσ 2015, ςελ. 28-29.
7 το ύδιο, ςελ. 28-29
8
ϐπωσ εγκρύθηκε καταρχόν με την υπ’ αριθμ. 22/27-1-2016 (ΑΔΑ: 74ΔΗ7ΛΧ-ΤΒΗ) απϐφαςη
Περιφερειακοϑ υμβουλύου
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Βαςικϐσ ϊξονασ τησ ςτρατηγικόσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ εύναι η
ευημερύα ϐλων των πολιτών και κοινωνικών ομϊδων, η οπούα επιτυγχϊνεται
μϋςα απϐ την ικανοπούηςη των αναγκών ϐλων των αποδεκτών των
υπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ, εςωτερικών και εξωτερικών, με βϊςη τισ αρχϋσ τησ
χρηςτόσ διακυβϋρνηςησ και τησ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ.
Σο αναπτυξιακϐ ϐραμα τησ Περιφϋρειασ με ορύζοντα την επϐμενη πενταετύα
οριοθετεύται απϐ την αναγκαιϐτητα για μια:
Ιςχυρό Περιφϋρεια με ανθρωποκεντρικϐ προςανατολιςμϐ και ϋμφαςη
ςτην Κοινωνικό Ευημερύα και υνοχό, μϋςω μύασ ανταγωνιςτικόσ,
ποιοτικόσ και εξωςτρεφοϑσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ που ςτηρύζεται ςτην
ανϊδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτότων και τον εκςυγχρονιςμϐ τησ
Διούκηςησ, προςδύδοντϊσ τησ την ταυτϐτητα ενϐσ ςύγχρονου
μεταφορικού, ενεργειακού, επιχειρηματικού κέντρου.
Οι 6 βαςικϐτερεσ κατευθυντόριεσ αρχϋσ - αξύεσ που θα προωθόςουν δυναμικϊ
την υλοπούηςη του ορϊματοσ εύναι:
1. Ιςϐτιμη μεταχεύριςη και ανταπϐκριςη ςτισ ανϊγκεσ των πολιτών
2. εβαςμϐσ των αρχών τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ
3. Αποδοτικό ςυνεργαςύα του ανθρώπινου δυναμικοϑ για την ανϊπτυξη κοινών
ςτϐχων και αξιών και ιςϐρροπη ανϊπτυξη των Π.Ε.
4. Διαφϊνεια και χρηςτό διαχεύριςη
5. Ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ για την αξιοπούηςη και ανϊδειξη των
περιφερειακών πϐρων και ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων
6. Ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ ςε τοπικϐ, διαπεριφερειακϐ, διακρατικϐ
επύπεδο.
Παρϊγοντεσ κλειδιϊ για την επύτευξη του ορϊματοσ εύναι:





Σο ανθρώπινο δυναμικϐ
Σο κοινωνικϐ απϐθεμα
Σο φυςικϐ, πολιτιςτικϐ περιβϊλλον και το ενεργειακϐ κεφϊλαιο
Οι παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ

Ο αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ τησ Περιφϋρειασ υπακοϑει ςτον Φωροταξικϐ
ςχεδιαςμϐ και εξυπηρετεύται απϐ τισ παρακϊτω Αναπτυξιακϋσ
Προτεραιϐτητεσ: 9
1. Προςπελαςιμϐτητα – υποδομϋσ
2. Επιχειρηματικϐτητα – Ϊρευνα – Καινοτομύα – Αναπτυξιακϐσ Νϐμοσ
9

υνεδρύαςη τησ Ειδικόσ Μϐνιμησ Επιτροπόσ Περιφερειών τησ Βουλόσ των Ελλόνων, τρατηγικό
και αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ «Η Δυτικό Μακεδονύα ςτο παρϐν
και ςτο μϋλλον», Αθόνα, 17/12/2015
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3.
4.
5.
6.

Απαςχϐληςη – ανεργύα και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ
Περιβϊλλον – Ενϋργεια – Διαχεύριςη απορριμμϊτων
Λοιπϋσ υποδομϋσ κοινωνικόσ ςυνοχόσ - θϋματα ποιϐτητασ ζωόσ
Πρϐγραμμα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΠΑΑ) 2014-2020 – Ανϊπτυξη
τησ υπαύθρου - αξύα ςτην τοπικό παραγωγό
7. Βελτύωςη του περιβϊλλοντοσ λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ ωσ
Οργανιςμοϑ, με ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των
ανωτϋρω.
Αναπτυξιακού Ωξονεσ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ ΠΔΜ 2015-2019:10
Α/Α
1
2
3
4

Ωξονασ
Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ
Κοινωνικό μϋριμνα, υγεύα, παιδεύα, πολιτιςμϐσ και αθλητιςμϐσ
Σοπικό οικονομύα και απαςχϐληςη
Βελτύωςη διοικητικόσ ικανϐτητασ και τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ τησ
Περιφϋρειασ

Για την εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ και την επύτευξη του αναπτυξιακοϑ
ορϊματοσ τησ ΠΔΜ, επιλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ τησ οι ακϐλουθοι
τϋςςερισ (4) τρατηγικού τϐχοι, περιφερειακόσ και εςωτερικόσ
ανϊπτυξησ, ςε αντιςτοιχύα με τουσ (4) Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ, αλλϊ και με τισ
χρηματοδοτικϋσ προτεραιϐτητεσ – κατευθϑνςεισ που ςυνιςτοϑν τουσ Ωξονεσ τησ
Εθνικόσ Αναπτυξιακόσ τρατηγικόσ11 και τισ τρεισ αλληλοενιςχυϐμενεσ
προτεραιϐτητεσ τησ ςτρατηγικόσ «Ευρώπη 2020»12.
 τρατηγικϐσ τϐχοσ περιφερειακόσ ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του 1ου Ωξονα:
Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και μετϊβαςη ςε μια οικονομύα φιλικό ςτο
περιβϊλλον με αποδοτικό χρόςη των πϐρων και χαμηλϊ επύπεδα εκπομπών
διοξειδύου του ϊνθρακα, παρϊλληλα με την προςταςύα του φυςικοϑ,
πολιτιςτικοϑ και δομημϋνου περιβϊλλοντοσ και των φυςικών πϐρων.
Οι δρϊςεισ που θα ενταχθοϑν ςτον Ωξονα αυτϐ θα ϋχουν ωσ γνώμονα την
προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ και τησ ζωόσ των πολιτών, με βαςικϋσ
10

ϑμφωνα με την αριθμ. 35829/22-9-2014 (ΥΕΚ/Β΄/2642/6-10-2014) Τπουργικό Απϐφαςη.
Οι Ωξονεσ του τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ εύναι προκαθοριςμϋνοι και ςε ςυμφωνύα με την
οργϊνωςη των αρμοδιοτότων των Περιφερειών ςε θεματικϋσ ενϐτητεσ (Ν. 3852/2010) (βλ.
ΕΕΣΑΑ, 2011, Οδηγϐσ κατϊρτιςησ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Ο.Σ.Α. β΄ βαθμοϑ, ςελ. 14).
11 Ε Ελλϊδασ 2014-2020 (επύςημη υποβολό ΕΕ 17-04-2014), ςελ. 67.
12 1. Ϊξυπνη Ανϊπτυξη (Smart growth), με γνώμονα την Ανταγωνιςτικϐτητα και
Επιχειρηματικϐτητα και βαςικό επιδύωξη την ώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ τησ ΕΕ μϋςω
επενδϑςεων ςτην Ϊρευνα και την Καινοτομύα 2. Φωρύσ Αποκλειςμοϑσ Ανϊπτυξη (Inclusive
growth), με γνώμονα το Ανθρώπινο Δυναμικϐ ςτουσ τομεύσ Τγεύα – Κοινωνικό Ενςωμϊτωςη –
Απαςχϐληςη, Εκπαύδευςη & Δεξιϐτητεσ και βαςικό επιδύωξη την Κοινωνικό Ανϊπτυξη, την
καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και την κοινωνικοοικονομικό ενςωμϊτωςη και ςυνοχό 3. Βιώςιμη
Ανϊπτυξη (Sustainable growth), με γνώμονα την Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ και την Υιλικό
ςτο Περιβϊλλον Οικονομύα και βαςικό επιδύωξη την προώθηςη μιασ πιο αποδοτικόσ ςτη χρόςη
πϐρων, πιο «πρϊςινησ» και πιο ανταγωνιςτικόσ οικονομύασ.
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προτεραιϐτητεσ την ανϊπτυξη τησ «πρϊςινησ» επιχειρηματικϐτητασ, μϋςω
προώθηςησ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ και τησ εξοικονϐμηςησ
ενϋργειασ – ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ, και την ανϊπτυξη τησ
επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ ςτο πεδύο προςταςύασ και αξιοπούηςησ
του φυςικοϑ και πολιτιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ.
 τρατηγικϐσ τϐχοσ περιφερειακόσ ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του 2ου Ωξονα:
Ανϊπτυξη και αξιοπούηςη των ικανοτότων του ανθρώπινου δυναμικοϑ και
ενεργϐσ κοινωνικό ενςωμϊτωςη, μϋςω αντιμετώπιςησ των διαρθρωτικών
προβλημϊτων τησ αγορϊσ εργαςύασ, βελτύωςησ τησ αποτελεςματικϐτητασ των
παρεχϐμενων προγραμμϊτων εκπαύδευςησ - κατϊρτιςησ και προώθηςησ τησ
κοινωνικόσ ϋνταξησ, με ςτϐχο την αποτροπό τησ περιθωριοπούηςησ του
ανθρώπινου κεφαλαύου λϐγω τησ κρύςησ.
Προωθεύται η αρμονικό λειτουργύα τησ ϋλικασ «Εκπαίδευςη –
Αυτοδιοίκηςη – Επιχειρηματικότητα», λαμβϊνονται πρωτοβουλύεσ και
επενδϑονται πϐροι προσ την κατεϑθυνςη ενύςχυςησ τησ ςυνεργατικόσ τουσ
ςχϋςησ.
Επιδιώκεται η μεταφορϊ των αρμοδιοτότων διαχεύριςησ των θεμϊτων
υγεύασ ςτην Περιφϋρεια, η οπούα θα απελευθερώςει τη δυναμικό τησ και θα
ενιςχϑςει την αποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ υγεύασ.
Σαυτϐχρονα, αναγνωρύζεται ο δυναμικϐσ ρϐλοσ τησ πλοϑςιασ, πολυπούκιλησ
και εξελιςςϐμενησ Πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ (υλικόσ και ϊυλησ) τησ
Δυτικόσ Μακεδονύασ καθώσ και του Αθλητιςμοϑ ςτην προώθηςη τησ
κοινωνικόσ και οικονομικόσ ανϊπτυξησ τησ τοπικόσ κοινωνύασ αλλϊ και ςτη
βελτύωςη τησ καθημερινόσ ζωόσ των πολιτών τησ. Προσ την κατεϑθυνςη
αυτό, επιδιώκονται δρϊςεισ ολοκληρωμϋνησ προώθηςησ του πολιτιςμοϑ και
του αθλητιςμοϑ, ώςτε τα δϑο αυτϊ αγαθϊ να καταςτοϑν ανοικτϊ και
προςβϊςιμα ςε ϐλη την κοινωνύα και μϋροσ τησ καθημερινόσ ζωόσ.
 τρατηγικϐσ τϐχοσ περιφερειακόσ ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του 3ου Ωξονα:
Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων
(ιδιαύτερα των ΜΜΕ), μετϊβαςη ςτην ποιοτικό επιχειρηματικϐτητα, με αιχμό
την καινοτομύα και την αϑξηςη τησ περιφερειακόσ προςτιθϋμενησ αξύασ.
Για την επύτευξη του ςτϐχου αυτοϑ, απαιτοϑνται δρϊςεισ για τη δημιουργύα
περιβϊλλοντοσ φιλικοϑ προσ τισ επιχειρόςεισ που προςελκϑει επενδϑςεισ, την
ανϊπτυξη ςυμπεριφορών επιχειρηματικόσ ςυνεργαςύασ και δικτυώςεων, την
ενύςχυςη τησ Ϊρευνασ και Καινοτομύασ μϋςω τησ ςτρατηγικόσ τησ
Περιφερειακόσ τρατηγικόσ Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ (RIS3), την
αναβϊθμιςη των ανθρώπινων πϐρων, την αξιοπούηςη τησ νϋασ επιςτημονικόσ
και τεχνολογικόσ γνώςησ και τη δημιουργύα ανταγωνιςτικών πλεονεκτημϊτων
ςε κλϊδουσ τησ τοπικόσ οικονομύασ με υψηλό προςτιθϋμενη αξύα.
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Προωθεύται η ςυςτηματικό ςυνεργαςύα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ
Ιδρϑματα τησ περιοχόσ, με ςτϐχο τη διαςϑνδεςη τησ ϋρευνασ με την
παραγωγό και την ανταγωνιςτικό επιχειρηματικϐτητα, ς’ ϋνα περιβϊλλον
ϐπου η αυτοδιούκηςη και οι φορεύσ ςυμβϊλλουν παραγωγικϊ, ϋτςι ώςτε το
προώϐν τησ ϋρευνασ να διαχϋεται ςτην οικονομικό και κοινωνικό ζωό τησ
περιοχόσ. Η ςτρατηγικό εύναι εςτιαςμϋνη ςε τομεύσ που για την Περιφϋρεια
Δυτικόσ Μακεδονύασ παρουςιϊζουν πολϑ μεγϊλη κλαδικό ειδύκευςη, ϐπωσ η
εξϐρυξη και η παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και ο πρωτογενόσ τομϋασ,
ενώ ϋμφαςη δύνεται ςτην ανϊπτυξη τησ μεταπούηςησ κυρύωσ τησ τοπικόσ
παραγωγόσ η οπούα, ςτο πλαύςιο τησ περιφερειακόσ οικονομύασ,
διαμορφώνοντασ υψηλϐ πολλαπλαςιαςτό ειςοδόματοσ και απαςχϐληςησ θα
ϋχει ςημαντικϋσ ϊμεςεσ, ϋμμεςεσ και προκαλοϑμενεσ επιπτώςεισ ςτην
τοπικό οικονομύα. Αποδύδεται αξύα ςτην τοπικό παραγωγό με τη
διαμϐρφωςη
αντύςτοιχων
προγραμμϊτων
(δημιουργύα
ό/και
εκςυγχρονιςμϐσ, διαφοροπούηςη, καινοτομύα, πρϐςβαςη ςε νϋεσ αγορϋσ,
ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, πιςτοπούηςη με τα επύςημα ςόματα
καθώσ και με το όμα Ποιϐτητασ Δυτικόσ Μακεδονύασ - We Make), τισ
δικτυώςεισ και τισ ςυνεργαςύεσ. 13
 τρατηγικϐσ τϐχοσ εςωτερικόσ ανϊπτυξησ ςτο πλαύςιο του 4ου Ωξονα:
Ενύςχυςη τησ οργανωτικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ τησ Περιφϋρειασ και
ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ.
Δϑο ϊξονεσ παρϋμβαςησ:
 Ενύςχυςη τησ οργανωτικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ τησ
Περιφϋρειασ, μϋςω του εκςυγχρονιςμοϑ τησ, ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ
αποτελεςματικϐτητασ, αποδοτικϐτητασ, διαφϊνειασ και λογοδοςύασ και τησ
βελτύωςησ του ςυντονιςμοϑ του κρϊτουσ, με ςτϐχο τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη
των πολιτών και των επιχειρόςεων χωρύσ αποκλειςμοϑσ.
 Ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ, μϋςω
βελτύωςησ του ςυςτόματοσ διούκηςησ του προςωπικοϑ, τησ ορθολογικόσ
κατανομόσ των ανθρώπινων πϐρων, τησ ενύςχυςησ του ρϐλου και τησ
διούκηςησ των υψηλϐβαθμων ςτελεχών καθώσ και τησ παροχόσ
αναβαθμιςμϋνων υπηρεςιών κατϊρτιςησ/εκπαύδευςησ, με ςτϐχο την
ατομικό ανϊπτυξη των υπαλλόλων και τη βελτύωςη τησ ικανϐτητασ
ανταπϐκριςόσ τουσ ςτισ ανϊγκεσ των διαρθρωτικών και θεςμικών αλλαγών
των προωθοϑμενων μεταρρυθμύςεων.
Οι ανωτϋρω ςτρατηγικού ϊξονεσ παρϋμβαςησ θα επιτευχθοϑν, κυρύωσ, με
την προώθηςη τησ Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, η οπούα
αποτελεύ το ςημαντικϐτερο εργαλεύο για την υλοπούηςη ριζικών
13

υνεδρύαςη τησ Ειδικόσ Μϐνιμησ Επιτροπόσ Περιφερειών τησ Βουλόσ των Ελλόνων,
τρατηγικό και αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ «Η Δυτικό Μακεδονύα
ςτο παρϐν και ςτο μϋλλον», Αθόνα, 17/12/2015
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μεταρρυθμύςεων που μποροϑν να αλλϊξουν θεμελιακϊ τη λειτουργύα τησ
Περιφϋρειασ καθώσ και την εικϐνα τησ ωσ οργανιςμοϑ ςτα μϊτια των
εργαζομϋνων τησ αλλϊ και ςτισ αντιλόψεισ ϐςων διαμϋνουν, επιχειροϑν, την
επιςκϋπτονται ό με οποιονδόποτε τρϐπο ςυναλλϊςςονται μαζύ τησ.
Ο τϐχοσ εςωτερικόσ ανϊπτυξησ του 4ου Ωξονα αποτελεύ προϒπϐθεςη αλλϊ και
καθοριςτικϐ παρϊγοντα για την επύτευξη των τϐχων περιφερειακόσ ανϊπτυξησ
και την αποτελεςματικό και αποδοτικό υλοπούηςη του ςυνολικοϑ
Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ τησ Περιφϋρειασ.
Ειδικϐτερα, τα Κρύςιμα Ζητόματα Ανϊπτυξησ (περιφερειακόσ και
εςωτερικόσ) που εύναι ςκϐπιμο να αντιμετωπιςτοϑν απϐ την Περιφϋρεια
Δυτικόσ Μακεδονύασ κατϊ την περύοδο 2015-2019, ανϊ τομϋα ανϊπτυξησ (Ωξονα
Προτεραιϐτητασ), εύναι τα εξόσ:
 Κρύςιμα ζητόματα ςτον τομϋα «Περιβάλλον & ποιότητα ζωήσ»
 Αξιοπούηςη γεωγραφικόσ θϋςησ τησ Περιφϋρειασ, μϋςω αναβϊθμιςησ τησ
θϋςησ τησ ςτα Διευρωπαώκϊ Δύκτυα Μεταφορών & βελτύωςησ τησ
ςυνδεςιμϐτητϊσ τησ με τον Ευρωπαώκϐ χώρο με ϋνα αναπτυγμϋνο
πολυτροπικϐ ςϑςτημα μεταφορών.
 Βελτύωςη
προςβαςιμϐτητασ/προςπελαςιμϐτητασ
ενδοπεριφερειακοϑ/τοπικοϑ οδικοϑ δικτϑου.

μϋςω

του

 Αναβϊθμιςη & ςυμπλόρωςη των βαςικών τεχνικών, ιδύωσ των ενεργειακών,
υποδομών και κοινωφελών δικτϑων.
 Ορθολογικό διαχεύριςη των ενεργειακών αποθεμϊτων τησ περιοχόσ, με
ςτρατηγικϋσ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον & απϐλυτο ςεβαςμϐ προσ την
ανθρώπινη υγεύα και ζωό, την ιδιωτικό και δημϐςια περιουςύα και το
δικαύωμα ςτην εργαςύα.
 Τποςτόριξη δρϊςεων για την ομαλό μετϊβαςη ςτη μεταλιγνιτικό περύοδο με
ϐρουσ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, μϋςω προώθηςησ νϋων οικονομικών
δραςτηριοτότων (πρϊςινη οικονομύα με ϋμφαςη ςτην αξιοπούηςη ΑΠΕ,
αγροτικό οικονομύα υψηλόσ παραγωγικϐτητασ και ποιϐτητασ, αξιοπούηςη
ΣΠΕ & των αναπτυξιακών δυνατοτότων απϐ τη διϋλευςη του αγωγοϑ
φυςικοϑ αερύου ΣΑP απϐ τη Δυτικό Μακεδονύα, κλπ.).
 Ολοκλόρωςη προγραμμϊτων μετεγκατϊςταςησ οικιςμών και οικιςτικόσ
οργϊνωςησ με την καταςκευό ςϑγχρονων με ειδικϐ θεματικϐ περιεχϐμενο.
 Προςταςύα & ςτοχευμϋνη ανϊδειξη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και τησ
πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ και ςϑνδεςό τουσ με την τουριςτικό ανϊπτυξη,
προωθώντασ
εναλλακτικϋσ
μορφϋσ
τουριςμοϑ
(αγροτουριςμϐσ,
πολιτιςτικϐσ, θρηςκευτικϐσ, βιομηχανικϐσ, γαςτρονομικϐσ, φυςιολατρικϐσ,
ιαματικϐσ κλπ.).
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 Κρύςιμα ζητόματα ςτον τομϋα «Κοινωνική μέριμνα, Τγεία, Παιδεία,
Πολιτιςμόσ & Αθλητιςμόσ»
 Ενύςχυςη των δομών & υπηρεςιών των αςτικών κϋντρων και των περιοχών
τησ υπαύθρου, αναφορικϊ με τισ βαςικϋσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και
εξυπηρετόςεισ υγεύασ, πρϐνοιασ, παιδεύασ και αθλητιςμοϑ, με γνώμονα την
ιςϐτιμη πρϐςβαςη ϐλων των κατούκων τησ ΠΔΜ.
 Αϑξηςη απαςχϐληςησ & καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ, μϋςω υλοπούηςησ
πολιτικών για ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ ανϋργων, ιδιαύτερα ϐςων
ανόκουν ςε ειδικϋσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ.
 Μετϊβαςη απϐ το μοντϋλο του μαζικοϑ, μονοθεματικοϑ τουριςμοϑ ςε ϋναν
ποιοτικϐ, διαφοροποιημϋνο και πολυθεματικϐ, ςϑμφωνα με τισ φυςικϋσ,
πολιτιςτικϋσ, οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ τησ περιοχόσ.
 Ενύςχυςη τησ κοινόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, μϋςω υλοπούηςησ ϋργων,
πλατφορμών και δικτϑων ςυνεργαςύασ, τϐςο ςτον τομϋα του πολιτιςμοϑ
ϐςο και διατομεακϊ.
 Βελτιςτοπούηςη ςυνθηκών δημϐςιασ υγεύασ & ενύςχυςη παρακολοϑθηςησ
και ελϋγχου τησ επιβϊρυνςησ που προκαλεύ η εξορυκτικό δραςτηριϐτητα τησ
ΔΕΗ.
 Βελτύωςη παρεχϐμενων υπηρεςιών υγεύασ ςε περιφερειακϐ επύπεδο, με
αντιμετώπιςη των ςημαντικών ελλεύψεων ςε ανθρώπινο δυναμικϐ και τησ
δυςλειτουργύασ κρύςιμων νοςοκομειακών κλινικών, παρϊλληλα με την
αξιοπούηςη των ΣΠΕ (μηχανογρϊφηςη, δημιουργύα βϊςεων δεδομϋνων,
ηλεκτρονικό υποςτόριξη, ςϑςταςη κεντρικοϑ ηλεκτρονικοϑ δικτϑου για
απευθεύασ ςϑνδεςη ϐλων των εμπλεκϐμενων υπηρεςιών υγεύασ).
 Αξιοπούηςη υφιςτϊμενων δομών που βρύςκονται ςε αδρϊνεια (ΚΑΥΚΑ
Αμυνταύου), αποςκοπώντασ ςτη βελτύωςη/αποκατϊςταςη τησ υγεύασ των
πολιτών και ςτην ανϊπτυξη «Ιατρικοϑ Σουριςμοϑ».
 Κρύςιμα ζητόματα ςτον τομϋα «Σοπική Οικονομία & Απαςχόληςη»
 Διατόρηςη ενεργειακοϑ χαρακτόρα τησ Περιφϋρειασ με κυρύαρχο το ρϐλο
του λιγνύτη & εμπλουτιςμϐ του μύγματοσ παραγωγόσ ενϋργειασ με
επενδϑςεισ περιβαλλοντικϊ φιλικϋσ.
 Πολυτομεακό ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ, μϋςω ολοκληρωμϋνων
παρεμβϊςεων εφαρμογόσ ενεργητικών πολιτικών & πολιτικών
ενδυνϊμωςησ των ικανοτότων - δεξιοτότων του ανθρώπινου δυναμικοϑ,
λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ανϊγκεσ του κοινωνικο-οικονομικοϑ ςυςτόματοσ
τησ ΠΔΜ.
 Τιοθϋτηςη τησ Ϊρευνασ & Καινοτομύασ (ΕΣΑΚ) καθώσ και βελτύωςη τησ
ανταγωνιςτικϐτητασ & εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων, μϋςω ςυνεργαςύασ
επιςτημονικόσ - επιχειρηματικόσ κοινϐτητασ (ειδικϐτερα των ΜΜΕ) ςτουσ
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τομεύσ-κλϊδουσ προτεραιϐτητασ που αναδεικνϑει η ςτρατηγικό RIS3 ςτην
ΠΔΜ.
 Ενύςχυςη των υποδομών & δομών ςτόριξησ τησ επιχειρηματικϐτητασ,
ενδυνϊμωςη ςυνεργαςιών και δικτυώςεων & προώθηςη των ςυνεργατικών
ςχηματιςμών.
 Βϋλτιςτη αξιοπούηςη ϐλων των διαθϋςιμων χρηματοδοτικών πϐρων,
ευρωπαώκόσ ό εθνικόσ προϋλευςησ, με γνώμονα την ιςϐρροπη ςυμμετοχό και
ανϊπτυξη των (4) Π.Ε. και τισ ςτρατηγικϋσ και επιχειρηςιακϋσ
προτεραιϐτητεσ τησ Περιφϋρειασ που διαςφαλύζουν προςτιθϋμενη αξύα για
την περιοχό και τουσ κατούκουσ τησ.
 Αξιοπούηςη τησ κομβικόσ γεωςτρατηγικόσ θϋςησ τησ ΠΔΜ ςτη νϋα πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό «γεωγραφύα» του βαλκανικοϑ χώρου, μϋςω
ολοκληρωμϋνων παρεμβϊςεων προσ την κατεϑθυνςη διαμϐρφωςησ μιασ
ςϑγχρονησ και ευϋλικτησ ςτρατηγικόσ διαςυνοριακόσ και διαπεριφερειακόσ
εδαφικόσ ςυνεργαςύασ.
 Κρύςιμα ζητόματα ςτον τομϋα «Βελτίωςη διοικητικήσ ικανότητασ &
οικονομικήσ κατάςταςησ Περιφέρειασ»
 Βελτύωςη τησ εςωτερικόσ οργϊνωςησ, λειτουργύασ & αποδοτικϐτητασ τησ
Περιφερειακόσ Αυτοδιούκηςησ, με απλοπούηςη διαδικαςιών και εφαρμογό
ςυςτημϊτων ποιϐτητασ.
 Αναβϊθμιςη & αξιοπούηςη εφαρμογών ΣΠΕ, με ςτϐχο τη βϋλτιςτη
εξυπηρϋτηςη των τελικών αποδεκτών των υπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ
(πολιτών/επιχειρόςεων, φορϋων).
 Αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ εργαςύασ (υποδομών, εξοπλιςμοϑ,
πληροφοριακών ςυςτημϊτων), προσ διευκϐλυνςη τησ εκτϋλεςησ των
αρμοδιοτότων και βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των παρεχϐμενων υπηρεςιών.
 Αναβϊθμιςη των δεξιοτότων & αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ, με
ςτϐχο τη βελτιςτοπούηςη τησ παραγωγικϐτητασ και τησ αποδοτικϐτητϊσ
του.
 Ενδυνϊμωςη ςυνεργαςιών ςε τοπικϐ, διαπεριφερειακϐ, εθνικϐ και διεθνϋσ
επύπεδο για επύτευξη ςυνεργιών και ανταλλαγό εμπειριών-καλών
πρακτικών.
 Βϋλτιςτη αξιοπούηςη των χρηματοδοτικών μϋςων.
 υςτηματικό διεκδύκηςη αντιςταθμιςτικών και ανταποδοτικών πϐρων απϐ
την παραχώρηςη προσ αξιοπούηςη πλουτοπαραγωγικών πϐρων.
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3.
ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΔΟΜΨΝ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
3.1

Οργανωτικό Δομό τησ Περιφϋρειασ

το Π.Δ. 146/2010 (ΥΕΚ Α' 239/27.12.2010) «Οργανιςμϐσ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Μακεδονύασ» καθορύζονται η διϊρθρωςη και οι αρμοδιϐτητεσ τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Οι υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ διαρθρώνονται ςε κεντρικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Οι
περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ οργανώνονται ςτο πλαύςιο τησ οικεύασ Περιφερειακόσ
Ενϐτητασ και υπϊγονται ςε οργανικό μονϊδα τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ.
Ο υφιςτϊμενοσ Οργανιςμϐσ προβλϋπει τη λειτουργύα:
(6) Γενικών Διευθϑνςεων
(38) Διευθϑνςεων, κατανεμημϋνων ςτην ϋδρα και ςτισ Περιφερειακϋσ
Ενϐτητεσ (ΠΕ)
(157) Σμημϊτων
(4) Αυτοτελών Τπηρεςιακών Μονϊδων και Νομικόσ Τπηρεςύασ
τα Διαγρϊμματα 1-7 που ακολουθοϑν αποτυπώνεται τϐςο η γενικό
διϊρθρωςη τησ Περιφϋρειασ ϐςο και η διϊρθρωςη των επιμϋρουσ Γενικών
Διευθϑνςεών τησ (Οπγανόγπαμμα ζε ζςνοπηική και αναλςηική μοπθή), ζύμθωνα
με ηο Π.Δ. 146/2010.
Επιςημαύνεται ϐτι το Π.Δ. 146/2010 ϋχει τροποποιηθεύ μερικώσ με τισ αριθμ.
203027/28-12-2016 (ΥΕΚ 4329/τ.Β΄/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΥΕΚ
273/τ.Β΄/07-02-2017) αποφϊςεισ του Αςκοϑντοσ καθόκοντα Γενικοϑ
Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ, ωσ προσ
τη δομό των οικονομικών υπηρεςιών, προκειμϋνου να ενςωματωθοϑν οι
μεταφερϐμενεσ απϐ τισ ΤΔΕ αρμοδιϐτητεσ. Επύςησ, βρύςκεται υπϐ δημοςύευςη
ςτην Ε.τ.Κ. η τροποπούηςη του Οργανιςμοϑ ςϑμφωνα με την αριθμ. 107/15-052017 απϐφαςη Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ), με την οπούα
ϋχει προςτεθεύ Σμόμα Παρατηρητηρύου Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ
υνοχόσ ςτη Δ/νςη Κοινωνικόσ Μϋριμνασ τησ Γενικόσ Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ
& Κοινωνικόσ Μϋριμνασ, με βϊςη τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 13 και 14 του Ν.
4445/2016 (ΥΕΚ Α΄ 236) «Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ υντονιςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ
και Αξιολϐγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικόσ Ένταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ,
ρυθμύςεισ για την κοινωνικό αλληλεγγϑη και εφαρμοςτικϋσ διατϊξεισ του ν.
4387/2016 (Α΄ 85) και ϊλλεσ διατϊξεισ».
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Γενικϐ Οργανϐγραμμα Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ
(ΠΔ 146/2010)

Κενηπική Υπηπεζία Π.Δ.Μ.

Γπαθείο Πεπιθεπειάπση

Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειαπσών

Γενική Διεύθςνζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού,
Πεπιβάλλονηορ και Υποδομών
Γενική Διεύθςνζη Εζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ

Γενική Διεύθςνζη Πεπιθεπειακήρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και
Κηηνιαηπικήρ
Γενική Διεύθςνζη Ανάπηςξηρ

Γενική Διεύθςνζη Μεηαθοπών και Επικοινωνιών

Γενική Διεύθςνζη Δημόζιαρ Υγείαρ και Κοινωνικήρ Μέπιμναρ

Νομική Υπηπεζία

Αςηοηελήρ Διεύθςνζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ

Αςηοηελέρ Τμήμα Εζωηεπικού Ελέγσος

Αςηοηελέρ Τμήμα Παλλαϊκήρ Άμςναρ και Πολιηικήρ
Σσεδίαζηρ Εκηάκηων Αναγκών (Π.Α.Μ. Π.Σ.Ε.Α.)
Αςηοηελέρ Γπαθείο Τύπος και Δημοζίων Σσέζεων
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Διϊγραμμα 2. Οργανϐγραμμα Γενικόσ Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ, Περιβϊλλοντοσ και Τποδομών ΠΔΜ (ΠΔ 146/2010)
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Οργανϐγραμμα Γενικόσ Διεϑθυνςησ Περιφερειακόσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΔΜ (ΠΔ 146/2010)
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Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 28

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Διϊγραμμα 5.

Ιοϑνιοσ 2017
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Οργανϐγραμμα Γενικόσ Διεϑθυνςησ Δημϐςιασ Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΔΜ (ΠΔ 146/2010)

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 31

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

Μετϊ τον επαναςχεδιαςμϐ του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ των ΟΣΑ με το
«Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (Ν. 3852/2010), βϊςει των αρχών τησ ςυλλογικόσ
λειτουργύασ των οργϊνων Αυτοδιούκηςησ, τησ ενύςχυςησ τησ αποκϋντρωςησ και
τησ θεςμοποιημϋνησ ςυμμετοχόσ των τοπικών κοινωνιών ςτη λόψη
αποφϊςεων, τα ϐργανα διούκηςησ τησ Περιφϋρειασ εύναι: 14
 Περιφερειϊρχησ
Ο Περιφερειϊρχησ προαςπύζει το δημϐςιο ςυμφϋρον, κατευθϑνει την υλοπούηςη
του ςχεδύου περιφερειακόσ ανϊπτυξησ και αςκεύ τα καθόκοντϊ του με γνώμονα
τισ αρχϋσ τησ διαφϊνειασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ.
 Αντιπεριφερειϊρχεσ
Οι Αντιπεριφερειϊρχεσ, οι οπούοι επικουροϑν τον Περιφερειϊρχη, διακρύνονται
ςτουσ εκλεγμϋνουσ και ςτουσ οριζϐμενουσ απϐ τον Περιφερειϊρχη. Οι
εκλεγμϋνοι Αντιπεριφερειϊρχεσ εκλϋγονται κατ’ αντιςτοιχύα προσ τον αριθμϐ
των Περιφερειακών Ενοτότων και δεν καταλαμβϊνουν θϋςη περιφερειακοϑ
ςυμβοϑλου. Επιπλϋον, ο Περιφερειϊρχησ μπορεύ με απϐφαςό του να ορύςει
Αντιπεριφερειϊρχεσ, ςτουσ οπούουσ μεταβιβϊζει ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιϐτητεσ. Ο
Περιφερειϊρχησ μπορεύ με απϐφαςό του να αναθϋτει ςε ϐλουσ τουσ
Αντιπεριφερειϊρχεσ την ϊςκηςη τομϋων αρμοδιοτότων τησ περιφϋρειασ, με
εξαύρεςη την ϋκδοςη χρηματικών ενταλμϊτων πληρωμόσ.
 Περιφερειακϐ υμβοϑλιο
Σο Περιφερειακϐ υμβοϑλιο ϋχει το τεκμόριο αρμοδιϐτητασ για ϐλεσ τισ
υποθϋςεισ τη περιφϋρειασ, εκτϐσ απϐ εκεύνεσ που ϋχουν ανατεθεύ με ρητό
διϊταξη νϐμου ςε ϊλλο ϐργανο τησ περιφϋρειασ.
Πληθυςμϐσ Περιφϋρειασ ςε κατούκουσ

Αριθμϐσ Μελών Περιφερειακοϑ
υμβουλύου

Ϊωσ 300.000

41

 Εκτελεςτικό Επιτροπό (αποτελοϑμενη απϐ τον Περιφερειϊρχη, ωσ
πρϐεδρο και τουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ)
Αποτελεύ ςυλλογικϐ εκτελεςτικϐ και ςυντονιςτικϐ ϐργανο τησ περιφϋρειασ και
παρακολουθεύ την εφαρμογό τησ περιφερειακόσ πολιτικόσ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ
αρμοδιϐτητασ τησ περιφϋρειασ, καθώσ και την εφαρμογό του προγρϊμματοσ
περιφερειακόσ ανϊπτυξησ.
τισ ςυνεδριϊςεισ καλεύται υποχρεωτικϊ και ςυμμετϋχει χωρύσ δικαύωμα ψόφου
ο Εκτελεςτικϐσ Γραμματϋασ τησ Περιφϋρειασ, ενώ καλοϑνται επύςησ, ϐποτε
14

ΥΠΕΣ, 2012. Δομή και Λειηοσργία ηης Σοπικής και Περιθερειακής Δημοκραηίας – Ελλάδα. [pdf]
Διαθέζιμο ζηο δικηςακό ηόπο http://www.ypes.gr, διαδπομή:
Το Υποςπγείο | Πολιηικέρ και δπάζειρ | Διεθνή & Εςπωπαϊκά Θέμαηα ΟΤΑ | Δομή & Λειηοςπγία
Αςηοδιοίκηζηρ ηηρ Τοπικήρ & Πεπιθ. Δημοκπαηίαρ
<http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/DomLeitAutodTopPerifDhmocr/ >
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κρύνεται αναγκαύο, οι προώςτϊμενοι των Γενικών Δ/νςεων, Δ/νςεων και λοιπών
οργανικών μονϊδων τησ Περιφϋρειασ.
 Οικονομικό Επιτροπό (αποτελοϑμενη απϐ τον Περιφερειϊρχη ό τον
οριζϐμενο απϐ αυτϐν Αντιπεριφερειϊρχη, ωσ πρϐεδρο, με τη ςυμμετοχό
περιφερειακών ςυμβοϑλων που εκλϋγονται απϐ το Περιφερειακϐ
υμβοϑλιο)
Εύναι ϐργανο που αςκεύ τον οικονομικϐ ϋλεγχο και παρακολουθεύ την υλοπούηςη
του προϒπολογιςμοϑ τησ περιφϋρειασ.
Επύςησ, ϐργανα γνωμοδοτικοϑ και διαμεςολαβητικοϑ χαρακτόρα εύναι:
 Η Περιφερειακό Επιτροπό Διαβοϑλευςησ
Η Περιφερειακό Επιτροπό Διαβοϑλευςησ ϋχει ςυμβουλευτικϋσ αρμοδιϐτητεσ και
απαρτύζεται απϐ εκπροςώπουσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ των πολιτών και απϐ
πολύτεσ. Γνωμοδοτεύ ςχετικϊ με κρύςιμα ζητόματα και διατυπώνει γνώμη για
την επύλυςη των τοπικών προβλημϊτων και την αξιοπούηςη των αναπτυξιακών
δυνατοτότων τησ περιφϋρειασ ακϐμη και με παρϊλληλη ηλεκτρονικό
διαβοϑλευςη με τουσ πολύτεσ μϋςω διαδικτϑου. Ενιςχϑει τη ςυμμετοχό των
κοινωνικών εταύρων και των πολιτών ςτο ςχεδιαςμϐ τησ αναπτυξιακόσ
πολιτικόσ τησ περιφϋρειασ.
 Ο υμπαραςτϊτησ του Πολύτη και τησ Επιχεύρηςησ
Ο υμπαραςτϊτησ ςυγκαταλϋγεται ςτισ Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ, οι οπούεσ
λειτουργοϑν με βϊςη τουσ νϐμουσ και τη ςυνεύδηςη.
Πρϐκειται για διαδικαςύα εςωτερικοϑ διοικητικοϑ ελϋγχου που γύνεται ςε
τοπικϐ επύπεδο ςε μια προςπϊθεια επύλυςησ τυχϐν προβλημϊτων με βϊςη την
αρχό τησ επικουρικϐτητασ. Ο ςυμπαραςτϊτησ δϋχεται καταγγελύεσ ϊμεςα
θιγϐμενων πολιτών και επιχειρόςεων για κακοδιούκηςη των υπηρεςιών τησ
Περιφϋρειασ και διαμεςολαβεύ, προκειμϋνου να επιλυθοϑν τα ςχετικϊ
προβλόματα ςτο πλαύςιο του ύδιου του Ο.Σ.Α., ώςτε να αποτρϋπονται πρϐςθετεσ
διαδικαςύεσ, ϐπωσ προςφυγό ςε ελεγκτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ό ςτη δικαιοςϑνη.
 Η Περιφερειακό Επιτροπό Ιςϐτητασ των Υϑλων
Η Επιτροπό μεριμνϊ και υποςτηρύζει την ϋνταξη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτην
αναπτυξιακό πολιτικό τησ Περιφϋρειασ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ πολιτικϋσ τησ
Γενικόσ Γραμματεύασ Ιςϐτητασ των Υϑλων του Τπουργεύου Εςωτερικών.
Διατυπώνει προτϊςεισ και ειςηγεύται προσ τα αρμϐδια ϐργανα τησ Περιφϋρειασ
τη λόψη των αναγκαύων μϋτρων για την προώθηςη τησ ουςιαςτικόσ ιςϐτητασ
των φϑλων ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομικόσ, πολιτικόσ και κοινωνικόσ
ζωόσ. Ειςηγεύται προσ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο την ϋνταξη ϋργων ςτισ
.Α.Ε.Π. που προωθοϑν τα ανωτϋρω μϋτρα και τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ
και πληροφϐρηςησ των πολιτών και ςυνεργϊζεται με το υμβουλευτικϐ Κϋντρο
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τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Ιςϐτητασ των Υϑλων ςτην Περιφϋρεια, καθώσ και με
φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών.
την οργϊνωςη τησ Περιφϋρειασ εμπύπτει η λειτουργύα και ϊλλων,
προβλεπϐμενων απϐ την κεύμενη Νομοθεςύα, Επιτροπών. υγκεκριμϋνα, το
ϋργο των Τπηρεςιών τησ καθώσ και του Περιφερειακοϑ υμβουλύου
υποςτηρύζεται απϐ τη λειτουργύα των Επιτροπών που απαριθμοϑνται ςτον
Πύνακα 1 που παρατύθεται ςτη ςυνϋχεια.
Πύνακασ 1: Επιτροπϋσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ
1

Περιφερειακοϑ υμβουλύου (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ)

1.1

Περιβϊλλοντοσ, Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ και Ανϊπτυξησ

1.2

Κοινωνικόσ υνοχόσ

2

Γενικό Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ, Περιβϊλλοντοσ &
Τποδομών

2.1

Οριςτικόσ παραλαβόσ ϋργου / εργαςιών

2.2

Προςωρινόσ παραλαβόσ ϋργου / εργαςιών

2.3

Δημϐςιου Σακτικοϑ Μειοδοτικοϑ Διαγωνιςμοϑ

2.4

Δημϐςιου Μειοδοτικοϑ Ανοιχτοϑ Διαγωνιςμοϑ

2.5

Πρϐχειρου Μειοδοτικοϑ Διαγωνιςμοϑ

2.6

Πρϐχειρου διαγωνιςμοϑ προμηθειών/υπηρεςιών με προςκϐμιςη
προςφορών

2.7

Διαγωνιςμοϑ ανϊδειξησ Αναδϐχου

2.8

Διαγωνιςμοϑ Δημοπρϊτηςησ Ϊργου

2.9

Ανϊθεςησ ϋργου

2.10

Ελϋγχου επενδϑςεων που ϋχουν υπαχθεύ ςτισ διατϊξεισ του Ν. 3299/2004.

2.11

Φαρακτηριςμοϑ εδαφών ϋργου

2.11

Ελϋγχου κτιςμϊτων για την καταγραφό ζημιών και την εκτύμηςη τησ
παροϑςασ κατϊςταςησ

2.12

Ελϋγχου ποιϐτητασ περιβϊλλοντοσ

2.13

ϑνταξησ πρωτοκϐλλου διαπύςτωςησ βλαβών ϋργου

2.14

Εξακρύβωςησ κϐςτουσ εργαςιών

2.15

υμβουλύου Δημοςύων Ϊργων Περιφερειακών Ενοτότων

2.16

Διαγωνιςμοϑ τεχνικών ϋργων προϒπολογιςμοϑ υπερϊνω και μϋχρι του
ανώτατου ορύου τησ 2ησ τϊξησ του ΜΕΕΠ

2.17

Αςτυνϐμευςησ ρεμϊτων ςϑμφωνα με την εγκϑκλιο 33/1998 του
Τ.ΠΕ.ΦΨ.ΔΕ/ΓΓΔΕ και το ϊρθρο 79 (ΠΔ 910/77)

3

Γενικό Διεϑθυνςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ

3.1

Πρωτοβϊθμιου ςυμβουλύου επιθεώρηςησ θεϊτρων, Κινηματογρϊφων κ.ϊ.

3.2

Ελϋγχου φορϋων πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ

3.3

Πιςτοπούηςησ και ελϋγχου για τη χορόγηςη ϊδειασ ύδρυςησ και λειτουργύασ
ιδιωτικών γυμναςτηρύων και ιδιωτικών ςχολών γυμναςτικόσ
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3.4

Επιθεώρηςησ - ελϋγχου φαρμακεύων

3.5

Εκτύμηςησ τησ αξύασ των ακινότων που δϐθηκαν ςε αποκατϊςταςη
δικαιοϑχων Λαώκόσ κατοικύασ

3.6

Δευτεροβϊθμιου Τγειονομικοϑ Ελϋγχου και χορόγηςησ αδειών ύδρυςησ και
λειτουργύασ Εγκαταςτϊςεων – Επιχειρόςεων Τγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ

3.7

Καθοριςμοϑ υδϊτινων αποδεκτών επεξεργαςμϋνων αποβλότων ςϑμφωνα
με την Τ.Δ. Ε1β/221/65 "Περύ διϊθεςησ λυμϊτων και βιομηχανικών
αποβλότων"

3.8

Ελϋγχου εργαςτηρύων αιςθητικόσ

4

Γενικό Διεϑθυνςη Μεταφορών & Επικοινωνιών

4.1

φρϊγιςησ πρατηρύου

4.2

Εξϋταςησ υποψηφύων για χορόγηςη Ειδικόσ Ωδειασ Οδόγηςησ Επιβατικοϑ
Αυτοκινότου Δημϐςιασ Φρόςησ

4.3

Εξϋταςησ υποψηφύων οδηγών αυτοκινότων και μοτοςικλετών

4.4

Θεωρητικόσ εξϋταςησ υποψηφύων για την χορόγηςη Πιςτοποιητικοϑ
Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (Π.Ε.Ι.) αρχικόσ επιμϐρφωςησ μεταφορϊσ
επιβατών και εμπορευμϊτων

4.5

Μικτών κλιμακύων ελϋγχου των ελληνικών και αλλοδαπών οχημϊτων

4.6

Ελϋγχου προϒπηρεςύασ υποψηφύων τεχνητών αυτοκινότων, μοτοςικλετών
και μοτοποδηλϊτων, ςε περιπτώςεισ αδυναμύασ προςκϐμιςησ του
προβλεπϐμενου απϐ το ϊρθρο 3 του Ν.1575/85 πιςτοποιητικοϑ
προϒπηρεςύασ

4.7

Διενϋργειασ εξετϊςεων για την απϐκτηςη πτυχύου ραδιοεραςιτϋχνη

4.8

φρϊγιςησ Εγκαταςτϊςεων Εξυπηρϋτηςησ Οχημϊτων

4.9

Πρωτοβϊθμιου και Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικοϑ υμβουλύου

4.10

Διαπύςτωςησ ταυτϐτητασ αυτοκινότων που ελϋγχονται και παραπϋμπονται
απϐ ΚΣΕΟ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ - χϊραξη αριθμοϑ αςφαλεύασ

4.11

Εξϋταςησ υποψηφύων για την απϐκτηςη πιςτοποιητικοϑ επαγγελματικόσ
κατϊρτιςησ οδηγών μεταφορϊσ επικύνδυνων εμπορευμϊτων

4.12

Εξϋταςησ δυνατϐτητασ χορόγηςησ και ανανϋωςησ αδειών ςε πλωτϊ μϋςα
που κινοϑνται ςτισ φυςικϋσ και τεχνικϋσ λύμνεσ και ςτουσ πλωτοϑσ
ποταμοϑσ

4.13

Παραλαβόσ εντϑπων απϐ το Τπουργεύο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτϑων

4.14

Αυθημερϐν καταμϋτρηςησ και παραλαβόσ των αδειών κυκλοφορύασ που
αποςτϋλλονται απϐ την κεντρικό αποθόκη του Τ.Μ.Ε

4.15

Εκτιμητικών Επιτροπών του αρ.7 παρ.4 του Ν.3887/2010 (ΥΕΚ
Α΄174/30.09.2010)

4.16

Κινητόσ Μονϊδασ Ελϋγχου καυςαερύων Πεδύου

4.17

Ελϋγχου ςυςκευών για τη ςυμμϐρφωςό τουσ ωσ προσ την
ηλεκτρομαγνητικό ςυμβατϐτητα

4.18

Οριςμοϑ εκ νϋου των υπευθϑνων για την εφαρμογό του Ν.Δ. 1146/72 (ΥΕΚ
64/Α/05-5-1972) "Περύ τρϐπου μεταβιβϊςεωσ εμπραγμϊτων δικαιωμϊτων
επύ αυτοκινότων οχημϊτων και μοτοςικλετών"
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Γενικό Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ

5.1

υγκρϐτηςησ Σοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Σ.Δ.Ε.) Σοπικών
Τποκαταςτημϊτων Ι.Κ.Α.

5.2

υγκρϐτηςησ Σακτικόσ Διοικητικόσ Επιτροπόσ (Σ.Δ.Ε.) τησ Περιφερειακόσ
Διεϑθυνςησ Ο.Α.Ε.Ε.

5.3

Ελϋγχου προϒποθϋςεων που απαιτοϑνται για την ύδρυςη και λειτουργύα
εραςιτεχνικόσ ςχολόσ χοροϑ

5.4

Καθοριςμοϑ ηλικύασ αςφαλιςμϋνων Ι.Κ.Α.

5.5

Περιοδικοϑ ελϋγχου μϋτρων και ςταθμών

5.6

Εκτύμηςησ ςτοιχεύων ιςολογιςμοϑ (ϊρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20)

5.7

Φορόγηςησ Βεβαιώςεων

5.8

Αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ

5.9

Περιφερειακό επιτροπό εμπορύου

5.10

Σοποθϋτηςησ πωλητών Λαώκών Αγορών που προβλϋπεται απϐ το
Π.Δ.51/2006 (ΥΕΚ 53/Α/13.3.2006), ςε ςυμφωνύα και με το ϊρθρο 94 παρ.
6 αριθμ. 32 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/α/07-06-2010)

5.11

Φορόγηςησ αδειών ανϊπτυξησ - ενϋργειασ και φυςικών πϐρων

6

Γενικό Διεϑθυνςη Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ &
Κτηνιατρικόσ

6.1

Αναδαςμοϑ Αγροκτόματοσ

6.2

Αναπομπόσ Αναδαςμοϑ Αγροκτόματοσ

6.3

Πρωτοβϊθμιου ελϋγχου ςταυλιςμών και επιχειρόςεων επεξεργαςύασ
ζωικών προώϐντων

6.4

Δευτεροβϊθμιου ελϋγχου ςταυλιςμοϑ ζώων

6.5

Διοικητικοϑ Ελϋγχου των φακϋλων με τισ αιτόςεισ πληρωμόσ - δηλώςεισ
εφαρμογόσ των δικαιοϑχων του Προγρϊμματοσ "Βιολογικόσ Γεωργύασ"

6.6

Επιτϐπιων ελϋγχων του Προγρϊμματοσ "Βιολογικόσ Γεωργύασ"

6.7

Επιτϐπιων ελϋγχων του Προγρϊμματοσ "Βιολογικόσ Κτηνοτροφύασ"

6.8

Ελϋγχου και αποπληρωμών των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων και των
ςχεδύων αναγνώριςησ ομϊδων/οργανώςεων παραγωγών

6.9

Πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ επιτροπόσ αναγνώριςησ Ομϊδων
Παραγωγών (Ο.Π.)

6.10

Διενϋργειασ επιτϐπιων ελϋγχων ςτο πρϐγραμμα "Απειλοϑμενεσ με
εγκατϊλειψη φυλϋσ αγροτικών ζώων"

6.11

Απϐδειξησ τησ ιδιϐτητασ του αγρϐτη,νϋου αγρϐτη, νεοειςερχϐμενου νϋου
ςτον αγροτικϐ τομϋα και εργϊτη γησ, ςτα πλαύςια τησ εφαρμογόσ του ν.
2520/1997 «Μϋτρα για τουσ νϋουσ αγρϐτεσ, ςϑςταςη Οργανιςμοϑ
Γεωργικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ, Κατϊρτιςησ και Απαςχϐληςησ και
ϊλλεσ διατϊξεισ»

6.12

Σακτικών Επιτϐπιων Ελϋγχων (Πρωτοβϊθμιων, Δευτεροβϊθμιων) δωρεϊν
διανομόσ προώϐντων (ζυμαρικών, γραβιϋρασ Κρότησ ΠΟΠ, λευκαςμϋνου
μακρϑςπερμου ρυζιοϑ)

6.13

Σοπικοϑ Αγροτικοϑ Εξηλεκτριςμοϑ (ΣΕΑΕ)
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6.14

Εκτύμηςησ αγοραύασ αξύασ ζώων

6.15

Επιτϐπιων ελϋγχων ςτο Πρϐγραμμα "Εκτατικοπούηςη τησ κτηνοτροφύασ"

6.16

Ελϋγχου τησ δρϊςησ "Εκπαύδευςη Μελιςςοκϐμων"

6.17

Φορόγηςησ αδειών ιατρεύων μικρών ζώων, κλινικών και ενδιαιτημϊτων
ζώων

6.18

Ελϋγχου καταλληλϐτητασ εμπορικόσ υποδομόσ και εγκαταςτϊςεων
επιχειρόςεων διακύνηςησ νωπών οπωροκηπευτικών

6.19

Απαλλοτριώςεων

6.20

Γνωμοδϐτηςησ για τη διϐρθωςη κτηματολογικών ςτοιχεύων κυρωμϋνων
αναδαςμών (ϊρθρο 22 του Ν.674/77)

6.21

Ελϋγχου γεωργικών μηχανημϊτων και αχρόςτευςησ κρατικών πινακύδων
κυκλοφορύασ γεωργικών μηχανημϊτων

6.22

Φορόγηςησ πτυχύων χειριςτών και αδειών οδόγηςησ γεωργικών
μηχανημϊτων

6.23

Γνωμοδϐτηςησ για την απϐδειξη τησ ιδιϐτητασ του αγρϐτη, του νϋου
αγρϐτη, του νεοειςερχϐμενου ςτον αγροτικϐ τομϋα και του εργϊτη γησ

6.24

Ελϋγχου επιχειρόςεων πώληςησ κρϋατοσ

6.25

Μεταενταξιακών Επιτοπύων Ελϋγχων του Ωξονα 3 των
Αγροπεριβαλλοντικών Μϋτρων του ΕΠΑΑ 2000-2006 Καν. (ΕΚ)1257/99
(Μϋτρα 3.1, 3.2, 3.7, 3.8)

6.26

Πιςτοπούηςησ - Παρακολοϑθηςησ Νϋων Γεωργών του Μϋτρου 3.1 ΣΟΤ
Ε.Π.Α.Α.-Α.Τ.2000-2006

6.27

Προγρϊμματοσ Οριςτικόσ εγκατϊλειψησ αμπελώνων (πριμοδϐτηςη
εκρύζωςησ)

6.28

Εξϋταςησ των αιτόςεων για χορόγηςη αδειών καταςτημϊτων εμπορύασ και
αποθόκευςησ φυτοπροςτατευτικών προώϐντων

6.29

Αναδιϊρθρωςησ και Μετατροπόσ των Αμπελουργικών Εκτϊςεων

6.30

Φωροταξύασ και Περιβϊλλοντοσ των Περιφερειακών Ενοτότων

6.31

Παρακολοϑθηςησ Τλοπούηςησ του ϊρθρου 26 και Παραλαβόσ των
Επενδϑςεων του ϊρθρου 27, τησ απϐφαςησ 637/2005 των κ.κ. Τπουργών
Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ & Αποκϋντρωςησ, Εθνικόσ Οικονομύασ &
Οικονομικών και Γεωργύασ

6.32

Εμπλουτιςμοϑ λιμνών και γεωφραγμϊτων

6.33

Ελεγκτικών οργϊνων των καταςτημϊτων εμπορύασ γεωργικών φαρμϊκων

6.34

Φορόγηςησ ϊδειασ εμπορύασ Υυτοπροςτατευτικών Προώϐντων

6.35

Ελϋγχου για την τόρηςη των οριζϐμενων ςτην ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 282438/03-042009 ΚΤΑ

6.36

Ελϋγχου των δρϊςεων "Αντικατϊςταςη κυψελών" και "Οικονομικό ςτόριξη
τησ νομαδικόσ μελιςςοκομύασ"

6.37

Ελϋγχου γεωργικών μηχανημϊτων

6.38

Φορόγηςησ αδειών άδρυςησ και Λειτουργύασ μονϊδων διαχεύριςησ ζωικών
υποπροώϐντων
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6.39

Φορόγηςησ αδειών άδρυςησ και Λειτουργύασ εγκαταςτϊςεων του ϊρθρου 3
παρϊγραφοσ 2 περ α¨ του Π.Δ 79/2007 τεϑχοσ Α αριθμϐσ Υϑλλου 95 τησ 3ησ
ΜαϏου 2007 κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4 παρϊγραφοσ 2 του Κανονιςμοϑ
(ΕΚ) 852/2004.

6.40

Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ επιβολόσ κυρώςεων ςτα πλαύςια
ϊςκηςησ ποιοτικοϑ ελϋγχου ςτα νωπϊ - επεξεργαςμϋνα και βαθιϊσ
κατϊψυξησ οπωροκηπευτικών

6.41

Ποιοτικοϑ ελϋγχου ςε νωπϊ μεταποιημϋνα προώϐντα φυτικόσ προϋλευςησ

6.42

Αναγνώριςησ και εκκαθϊριςησ δαπανών του Προγρϊμματοσ
"Αναδιϊρθρωςη και μετατροπό των αμπελουργικών εκτϊςεων ςτην Ελλϊδα
2011/2012"

6.43

Επιτϐπων ελϋγχων των δηλώςεων καλλιϋργειασ του Αμπελουργικοϑ
Μητρώου

6.44

Οριςμοϑ εποπτών κυκλοφορύασ ζωοτροφών

6.45

Γνωμοδϐτηςησ ϊρθρου 2 του Ν. 111/75 (Υ.Ε.Κ. 174Α) για ϋκδοςη ϊδειασ
ςκοπιμϐτητασ ύδρυςησ ό επϋκταςησ φαγεύων ό Πτηνοςφαγεύων

6.46

Εποπτεύασ & ελϋγχου κανονικϐτητασ πληρωμών μϋςω των
υποκαταςτημϊτων τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ (Α.Σ.Ε.)

6.47

Εκτύμηςησ τησ εν ζωό αξύασ ζώων που ςφϊζονται ό θανατώνονται λϐγω
μεταδοτικών νοςημϊτων

6.48

Οριςτικών διανομών

7

Γενικό Διεϑθυνςη Εςωτερικόσ Λειτουργύασ

7.1

Παραλαβόσ υλικών και εργαςιών

7.2

Προμόθειασ εξοπλιςμοϑ

7.3

Τπηρεςιακοϑ υμβουλύου

7.4

Παρακολοϑθηςησ και παραλαβόσ εργαςιών καθαριϐτητασ

7.5

Προμόθειασ ανταλλακτικών και εργαςιών επιςκευόσ και ςυντόρηςησ
αυτοκινότων - οχημϊτων - μηχανημϊτων

7.6

ϑνταξησ πρωτοκϐλλου παρϊδοςησ - παραλαβόσ τεχνικοϑ, μηχανολογικοϑ
και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ (Μικτϋσ επιτροπϋσ)

7.7

Παραλαβόσ καυςύμων κύνηςησ για τα επιβατικϊ αυτοκύνητα

7.8

Διεξαγωγόσ ανοικτοϑ τακτικοϑ διαγωνιςμοϑ περύ προμόθειασ πετρελαύου
θϋρμανςησ και καυςύμων κύνηςησ

7.9

Ελϋγχου ενςτϊςεων διαγωνιςμών

7.10

Διενϋργειασ κλειςτοϑ διαγωνιςμοϑ για τη διακύνηςη αλληλογραφύασ ςε
εξαιρετικϋσ και επεύγουςεσ περιπτώςεισ

8
8.1

Αυτοτελόσ Διεϑθυνςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
υγκρϐτηςησ υντονιςτικοϑ Οργϊνου Πολιτικόσ Προςταςύασ (.Ο.Π.Π.)
Περιφερειακών Ενοτότων

Πηγή: ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2015-2019 /
ΜΕΡΟ Α: τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ
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ϑνδεςη τησ υφιςτϊμενησ Δομόσ με τουσ Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ

Η ΠΔΜ προγραμματύζει να βελτιώςει τον τρϐπο λειτουργύασ τησ, μϋςω τησ
οργϊνωςησ των Τπηρεςιών τησ και τησ μηχανοργϊνωςόσ τουσ, με ςτϐχο τη
βελτύωςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ. Παρϊλληλα, επιδιώκει να
ενιςχϑςει την εξωςτρϋφεια και την ανοιχτό διακυβϋρνηςη, με ςτϐχο την
ενύςχυςη των ςυμμετοχικών διαδικαςιών. Με τον τρϐπο αυτϐ, θα
δημιουργηθοϑν οι προϒποθϋςεισ μϋτρηςησ τησ αποτελεςματικϐτητασ των
παρεχϐμενων υπηρεςιών και βελτύωςόσ τουσ μϋςω και τησ ενεργοϑ ςυμμετοχόσ
των πολιτών και τησ αμεςϐτητασ του τρϐπου διούκηςησ.
τον Πύνακα 2 επιχειρεύται η ςυςχϋτιςη των υφιςτϊμενων οργανικών μονϊδων
(Γενικών Διευθϑνςεων, Διευθϑνςεων, Σμημϊτων, Αυτοτελών Τπηρεςιών), με
βϊςη τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ, με τουσ (4) βαςικοϑσ Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ του
τρατηγικοϑ χεδύου τησ Περιφϋρειασ, ϐπωσ αναπτϑχθηκαν ςτην προηγοϑμενη
Ενϐτητα. Ο 4οσ Ωξονασ αφορϊ τη γενικό οργϊνωςη και λειτουργύα τησ
Περιφϋρειασ, την αποτελεςματικϐτητα και αποδοτικϐτητϊ τησ και τη χρηςτό
περιφερειακό διούκηςη, τισ οριζϐντιεσ ό υποςτηρικτικϋσ λειτουργύεσ τησ
Περιφϋρειασ και των Νομικών Προςώπων τησ, την ανϊγκη υποςτόριξησ των
οργϊνων διούκηςησ και υπηρεςιών, καθώσ και τη γενικϐτερη βελτύωςη τησ
διοικητικόσ τησ ικανϐτητασ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
& ΦΨΡΙΚΟΤ
ΦΕΔΙΑΜΟΤ –
ΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα Φωρικοϑ χεδιαςμοϑΚοζϊνη
2. Σμόμα ΠεριβϊλλοντοσΚοζϊνη
3. Σμόμα ΤδροοικονομύασΚοζϊνη
4. Σμόμα Περιβϊλλοντοσ &
Τδροοικονομύασ Π.Ε. Κοζϊνησ
5. Σμόμα Περιβϊλλοντοσ &
Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Γρεβενών
6. Σμόμα Περιβϊλλοντοσ &
Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Καςτοριϊσ
7. Σμόμα Περιβϊλλοντοσ &
Τδροοικονομύασ Π.Ε.
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AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Πύνακασ 2: υςχϋτιςη Αξϐνων Προτεραιϐτητασ και οργανικών μονϊδων
τησ Περιφϋρειασ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Υλώρινασ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ - ΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα υγκοινωνιακών
Ϊργων
2. Σμόμα Δομών Περιβϊλλοντοσ
3. Σμόμα Εργαςτηρύων

x

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Δ/ΝΕΙ
ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

1. Σμόμα υγκοινωνιακών
Ϊργων
2. Σμόμα Δομών Περιβϊλλοντοσ
3. Σμόμα Εργαςτηρύων

x

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ &
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ
ΤΓΕΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ &
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

Δ/ΝΗ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα Τπηρεςιών &
Επαγγελμϊτων Τγεύασ
2. Σμόμα Δημϐςιασ Τγιεινόσ
3. Σμόμα Πρϐληψησ &
Προαγωγόσ τησ Τγεύασ
1. Σμόμα Κοινωνικόσ Αρωγόσ
2. Σμόμα Κοινωνικών
Τπηρεςιών
3. Σμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ
4. Σμόμα Αθλητιςμοϑ &
Πολιτιςμοϑ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

x

x
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AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ιοϑνιοσ 2017
AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ &
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ

Δ/ΝΕΙ ΤΓΕΙΑ
& ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ,
ΑΠΑΦΟΛΗΗ,
ΕΜΠΟΡΙΟΤ &
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΕΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

1. Σμόμα Περιβαλλοντικόσ
Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ
Ελϋγχου
2. Σμόμα Κοινωνικόσ
Αλληλεγγϑησ
3. Σμόμα Υαρμϊκων &
Υαρμακεύων

Δ/ΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα Προγραμματιςμοϑ
2. Σμόμα Υυτικόσ & Ζωικόσ
Παραγωγόσ
3. Σμόμα Αλιεύασ

x

Δ/ΝΗ
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα Τγεύασ των Ζώων
2. Σμόμα Κτηνιατρικόσ
Δημϐςιασ Τγεύασ
3. Σμόμα Κτηνιατρικόσ
Αντύληψησ Υαρμϊκων

x

Δ/ΝΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΚΟΖΑΝΗ

1. Σμόμα Σοπογραφύασ
2. Σμόμα Εποικιςμοϑ &
Αναδαςμοϑ

x

Δ/ΝΕΙ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

x

1. Σμόμα Τποςτόριξησ τησ
Εκπαύδευςησ

2. Σμόμα Δια Βύου Μϊθηςησ &

x

Παιδεύασ

1. Σμόμα Δια Βύου Μϊθηςησ,
Παιδεύασ & Απαςχϐληςησ

x

1. Σμόμα Ποιοτικοϑ &

Υυτοϒγειονομικοϑ Ελϋγχου

2. Σμόμα Υυτικόσ & Ζωικόσ
Παραγωγόσ
3. Σμόμα Κτηνιατρικόσ
4. Σμόμα Αλιεύασ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

x
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AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ιοϑνιοσ 2017
AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δ/ΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ,
ΑΠΑΦΟΛΗΗ,
ΕΜΠΟΡΙΟΤ &
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δ/ΝΕΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Δ/ΝΗ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ
- ΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΕΙ
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ,
ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

1. Σμόμα Απαςχϐληςησ
2. Σμόμα Εμπορύου
3. Σμόμα Σουριςμοϑ

AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ιοϑνιοσ 2017
AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

x

1. Σμόμα Φορόγηςησ Αδειών
Ανϊπτυξησ Ενϋργειασ &
Υυςικών Πϐρων
2. Σμόμα Επαγγϋλματοσ
3. Σμόμα Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
4. Σμόμα Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ

x

1. Σμόμα Σεχνικών Εφαρμογών
2. Σμόμα Διοικητικών

x

Διαδικαςιών

1. Σμόμα Αδειών Κυκλοφορύασ
2. Σεχνικϐ Σμόμα
3. Σμόμα Φορόγηςησ Αδειών
Οδόγηςησ

4. Σμόμα ΚΣΕΟ
5. Σμόμα Γραμματειακόσ

x

Τποςτόριξησ

1. Σμόμα χεδιαςμοϑ
Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ
ΜΟΤ - ΚΟΖΑΝΗ

Περιφερειακόσ Πολιτικόσ

2. Σμόμα Εφαρμογόσ

x

Προγραμμϊτων & Ϊργων

3. Σμόμα Κινότρων

Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ

4. Σμόμα Σεκμηρύωςησ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ιοϑνιοσ 2017
AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

1. Σμόμα Διαφϊνειασ
2. Σμόμα χεδιαςμοϑ &

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Δ/ΝΗ
ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ &
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗΚΟΖΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Δ/ΝΗ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗΚΟΖΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Δ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΚΟΖΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Δ/ΝΕΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ,
ΚΑΣΟΡΙΑ &
ΥΛΨΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Τποςτόριξησ υςτημϊτων
φορϋα
3. Σμόμα Τποςτόριξησ
Περιφερειακών υςτημϊτων
4. Σμόμα χεδιαςμοϑ
Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών
για τον Πολύτη
5. Σμόμα Πληροφορικόσ Π.Ε.
Γρεβενών
6. Σμόμα Πληροφορικόσ Π.Ε.
Καςτοριϊσ
7. Σμόμα Πληροφορικόσ Π.Ε.
Υλώρινασ

x

1. Σμόμα υντονιςμοϑ
2. Σμόμα χεδιαςμοϑ

x

1. Σμόμα Προςωπικοϑ
2. Σμόμα υλλογικών Οργϊνων
3. Σμόμα Γραμματεύασ
1. Σμόμα Προϒπολογιςμοϑ &

x

Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ

2. Σμόμα Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
3. Σμόμα Προςϐδων &

x

Περιουςύασ
4. Σμόμα Προμηθειών
5. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
1. Σμόμα Προςωπικοϑ &
Μιςθοδοςύασ
2. Σμόμα Λογιςτικόσ
Διαχεύριςησ
3. Σμόμα Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
4. Σμόμα Προμηθειών
5. Σμόμα Γραμματεύασ
1. Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ
ΠΕ Γρεβενών
2. Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ
ΠΕ Καςτοριϊσ
3. Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ
ΠΕ Υλώρινασ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

x

x
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

AΠ4: Βελτύωςη Διοικητικόσ
Ικανϐτητασ & Οικονομικόσ
Κατϊςταςησ Περιφϋρειασ

ΣΜΗΜΑ/ΓΡΑΥΕΙΟ

AΠ3: Σοπικό Οικονομύα &
Απαςχϐληςη

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ιοϑνιοσ 2017
AΠ2: Κοινωνικό Μϋριμνα,
Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμϐσ
& Αθλητιςμϐσ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/
ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΑΠ1: Περιβϊλλον &
Ποιϐτητα Ζωόσ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

ΑΤΣΟΣΕΛΗ Δ/ΝΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

1. Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ
Π.Ε. Κοζϊνησ
2. Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ
Π.Ε. Γρεβενών
3. Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ
Π.Ε. Καςτοριϊσ
4. Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ
Π.Ε. Υλώρινασ

x

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΑΛΛΑέΚΗ ΑΜΤΝΑ
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΦΕΔΙΑΗ
ΕΚΣΑΚΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ

1. Γραφεύο ΠΑΜ-ΠΕΑ Π.Ε.
Γρεβενών
2. Γραφεύο ΠΑΜ-ΠΕΑ Π.Ε.
Καςτοριϊσ
3. Γραφεύο ΠΑΜ-ΠΕΑ Π.Ε.
Υλώρινασ

x

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ

x

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ
ΣΤΠΟΤ & ΔΗΜΟΙΨΝ
ΦΕΕΨΝ

x

Πηγή: Επεξεργαςύα - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ ΠΔΜ 2015-2019

3.2

Αξιολϐγηςη του ΟΕΤ - Ανϊλυςη Τφιςτϊμενησ Κατϊςταςησ

Η αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ τησ οργανωτικόσ δομόσ και
λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ βαςύςτηκε ςτην ανϊλυςη και επεξεργαςύα
δεδομϋνων τησ Διεϑθυνςησ Διούκηςησ και του Σμόματοσ Προςωπικοϑ,
πρωτύςτωσ ϐμωσ ςτισ απϐψεισ των διοικητικών ςτελεχών, ϐπωσ αυτϋσ
διατυπώθηκαν ςτο πλαύςιο των τριών φϊςεων τεκμηρύωςησ. Ειδικϐτερα κατϊ
την 1η φϊςη τεκμηρύωςησ, αποτυπώθηκαν οι απϐψεισ και προτϊςεισ των
ςτελεχών, μϋςω ςυμπλόρωςησ Ερωτηματολογύου που ςυντϊχθηκε απϐ την
αρμϐδια Ομϊδα Εργαςύασ και απεςτϊλη ςε ϐλουσ τουσ προώςταμϋνουσ
Διεϑθυνςησ και Αυτοτελών Τπηρεςιών του φορϋα, με ςκοπϐ τη ςυλλογό κυρύωσ
ποιοτικών δεδομϋνων, για θϋματα που αφοροϑν ςτισ αρμοδιϐτητεσ, ςτισ
διαδικαςύεσ και ςτα ςυςτόματα διούκηςησ, ςτην οργανωτικό δομό και ςτο
ανθρώπινο δυναμικϐ, ςε επύπεδο Διεϑθυνςησ.
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Ευρόματα Αξιολϐγηςησ τησ Λειτουργύασ των Δομών τησ ΠΔΜ

Απϐ την ςϑνθεςη και ςυνδυαςτικό ανϊλυςη των απαντόςεων ςτο
Ερωτηματολϐγιο τησ 1ησ φϊςησ τεκμηρύωςησ εντοπύςτηκαν υφιςτϊμενεσ
δυςλειτουργύεσ και αναδεύχθηκαν προβλόματα αλλϊ και προκλόςεισ που πρϋπει
να αντιμετωπιςτοϑν κατϊ την αναδιοργϊνωςη των υπηρεςιών. Σα ευρόματα
παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ και ανϊ θεματικό ενϐτητα, ακολουθώντασ τη δομό
των Σμημϊτων Α και Β του Ερωτηματολογύου, ωσ εξόσ:
Σμόμα Α: Καταγραφό προβλημϊτων και αδυναμιών καθώσ και προτϊςεων ςε
ςχϋςη με τη λειτουργύα των οργανωτικών δομών, βϊςει των
αςκοϑμενων/μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων και των υφιςτϊμενων διαδικαςιών
και ςυςτημϊτων διούκηςησ ςε επύπεδο Διεϑθυνςησ.
Α. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ
Αρμοδιϐτητεσ:
Προβλόματα περιγραφϐμενων ςτον ΟΕΤ αρμοδιοτότων και διαφορϋσ απϐ
τισ αςκοϑμενεσ
Γύνεται ςαφϋσ ϐτι, ςτο ςϑνολο των οργανικών μονϊδων, απαιτεύται περαιτϋρω
ανϊλυςη, αναδιατϑπωςη και επικαιροπούηςη των αρμοδιοτότων, ςε ςχϋςη
με τισ αναγραφϐμενεσ ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ. Ο αναθεωρημϋνοσ
Οργανιςμϐσ θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβει ϐλεσ τισ αλλαγϋσ που ϋχουν επϋλθει απϐ
την κατϊρτιςό του ό και τισ παραλεύψεισ που ϋχουν εντοπιςτεύ απϐ τισ
Τπηρεςύεσ.
Ο αναςχεδιαςμϐσ τησ οργανωτικόσ δομόσ θα πρϋπει, επύςησ, να ςυνεκτιμόςει και
να επιλϑςει τα ζητόματα που δημιουργοϑν όδη ό πρϐκειται να δημιουργόςουν οι
πρϐςθετεσ μεταφερϐμενεσ αρμοδιϐτητεσ ςτην Περιφϋρεια αλλϊ και οι
αλληλοεπικαλϑψεισ αρμοδιοτότων μεταξϑ οργανικών μονϊδων εντϐσ και
εκτϐσ του φορϋα.
Ϊνα απϐ τα ςημαντικϐτερα προβλόματα που αναδεύχτηκε εύναι η μη ςαφόσ
διατϑπωςη και η μη αναλυτικό περιγραφό των αρμοδιοτότων, ϐπωσ αυτϋσ
προςδιορύζονται ςτο Π.Δ. 146/2010 αλλϊ και ςτο Ν. 3852/2010. Η γενικό και
αϐριςτη καταγραφό των αρμοδιοτότων, η οπούα εύναι πιο ϋντονη ςε οριςμϋνεσ
περιπτώςεισ (π.χ. Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών) ϋχει ωσ ςυνϋπεια να εύναι
δυςχερόσ ο προγραμματιςμϐσ και ο απολογιςμϐσ του παραγϐμενου ϋργου, τϐςο
ςε ποιοτικϐ ϐςο και ςε ποςοτικϐ επύπεδο ενώ εύναι δυνατϐ να οδηγόςει ςε
αντιπαραθϋςεισ μεταξϑ διούκηςησ και πολύτη. Αντύθετα, κρύνεται ϐτι η ϑπαρξη
ενϐσ αναλυτικοϑ οργανογρϊμματοσ μπορεύ να δώςει λϑςεισ τϐςο προσ την
κατεϑθυνςη τησ καλϑτερησ απϐδοςησ/αξιολϐγηςησ των υπηρεςιών ϐςο και
προσ την καλϑτερη εξυπηρϋτηςη του πολύτη.
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Η γενικό και αϐριςτη διατϑπωςη του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 146/2010 (ΜΕΡΟ
ΣΡΙΣΟ, Μεταβατικϋσ και τελικϋσ διατϊξεισ) «Αρμοδιϐτητεσ των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικόςεων ϐπωσ εύχαν οριςθεύ και αςκοϑνταν με διατϊξεισ τυπικών νϐμων
και κανονιςτικών πρϊξεων και οι οπούεσ δεν ϋχουν απονεμηθεύ ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 186 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) ςτισ περιφϋρειεσ, οϑτε ϋχουν μεταβιβαςθεύ
ςτισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ και ςτουσ δόμουσ, αςκοϑνται απϐ 1ησ-1-2011
απϐ τισ υπηρεςύεσ που ςυςτόνονται με το παρϐν με εξαύρεςη θϋματα προςταςύασ
των δαςών, καθώσ και θϋματα χωροταξύασ και περιβϊλλοντοσ (ϊρθρο 283 παρ. 3
του ν. 3852/2010)» θα πρϋπει να αποτυπωθεύ με ςαφόνεια ςτισ επιμϋρουσ
αρμοδιϐτητεσ των οικεύων οργανικών μονϊδων. Σο αποτϋλεςμα αυτόσ τησ
γενικόσ αναφορϊσ εύναι η ςτρϋβλωςη τησ πραγματικόσ εικϐνασ των
αρμοδιοτότων που επιμερύζονται ςτισ οργανικϋσ μονϊδεσ. Για παρϊδειγμα,
υπϊρχουν περιπτώςεισ υπηρεςιών με πολϑ περιςςϐτερεσ αςκοϑμενεσ
αρμοδιϐτητεσ απϐ τισ αναγραφϐμενεσ ςτον ΟΕΤ. Φαρακτηριςτικό εύναι η
περύπτωςη μη αναφορϊσ ςε εξόντα τρεισ (63) αρμοδιϐτητεσ των κτηνιατρικών
υπηρεςιών των προϒπαρχϐντων Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων τισ οπούεσ
καλϑπτουν ςόμερα τα Σμόματα Κτηνιατρικόσ και τα Κτηνιατρικϊ Γραφεύα κϊθε
Π.Ε. και οι οπούεσ θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν ονομαςτικϊ ςτον υπϐ
ςχεδιαςμϐ Οργανιςμϐ.
Περαιτϋρω, εντοπύςτηκαν διαφορϋσ μεταξϑ των αρμοδιοτότων που
αναγρϊφονται ςτον υφιςτϊμενο ΟΕΤ και αυτών που ςτην πραγματικϐτητα
αςκοϑνται. Τπϊρχουν πολλϊ προβλόματα και ελλεύψεισ ςτισ αςκοϑμενεσ
αρμοδιϐτητεσ αλλϊ και διαδικαςύεσ που παραμϋνουν ανενεργϋσ. Αναφϋρθηκαν
περιπτώςεισ κατϊργηςησ, τροποπούηςησ ό και προςθόκησ αρμοδιοτότων
ςε ςχϋςη με τισ αναγραφϐμενεσ ςτον υφιςτϊμενο ΟΕΤ. Επύςησ, πολλϊ εύναι τα
τμόματα που αςκοϑν αρμοδιϐτητεσ που απορρϋουν απϐ την κεύμενη
νομοθεςύα αλλϊ δεν αναγρϊφονται ςτον Οργανιςμϐ. Οι αναφερϐμενεσ
περιπτώςεισ αποτυπώνονται ςτον Πύνακα 3.
Πύνακασ 3: Διαφορϋσ μεταξϑ αςκοϑμενων και αναγραφϐμενων ςτον ΟΕΤ
αρμοδιοτότων
Περιγραφό αρμοδιϐτητασ

Διαφορϋσ με αςκοϑμενη αρμοδιϐτητα βϊςει
ΟΕΤ/Προβλόματα

Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Αρμοδιϐτητεσ γβ, γγ και γδ του Ανϊγκη αναδιατϑπωςησ των αρμοδιοτότων,
Σμόματοσ Κινότρων Περιφερειακόσ ςϑμφωνα με τα νϋα δεδομϋνα, ωσ εξόσ:
Ανϊπτυξησ
γβ. «Η ςϑςταςη Περιφερειακόσ Γνωμοδοτικόσ
Επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 15 του ϊρθρου 7 του ν.
3299/2004, η οπούα γνωμοδοτεύ για αποφϊςεισ
ανϊκληςησ και επιςτροφόσ ενιςχϑςεων, καθώσ και
αποφϊςεισ ςυμμϐρφωςησ προσ δικαςτικϋσ
αποφϊςεισ, για επενδυτικϊ ςχϋδια που ϋχουν υπαχθεύ
ςτισ διατϊξεισ του ν. 3299/2004 και των νϐμων
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Διαφορϋσ με αςκοϑμενη αρμοδιϐτητα βϊςει
ΟΕΤ/Προβλόματα
2601/1998 και 1892/1990. Ο Περιφερειϊρχησ μπορεύ
να παραπϋμπει ςτην Γνωμοδοτικό Επιτροπό,
αποφϊςεισ τροποποιόςεων, ολοκληρώςεων και
ϋναρξησ παραγωγικόσ λειτουργύασ επενδϑςεων ϐταν
το κρύνει αναγκαύο.»
γγ. «Η ϊςκηςη των αρμοδιοτότων και υποχρεώςεων
Ενδιϊμεςου Υορϋα Διαχεύριςησ για πρϊξεισ κρατικών
ενιςχϑςεων που εντϊςςονται ςε επιχειρηςιακϊ
προγρϊμματα που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ πϐρουσ
τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.»
γδ. «Ο ϋλεγχοσ νομιμϐτητασ των υποβληθειςών
προτϊςεων, ο ςυγκεραςμϐσ των αξιολογόςεων, η
ϋκδοςη τησ απϐφαςησ υπαγωγόσ, οι αποφϊςεισ
τροποπούηςησ και η παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ
του επενδυτικοϑ ςχεδύου, ανϊκληςησ υπαγωγόσ και
επιςτροφόσ ενιςχϑςεων που ϋχουν καταβληθεύ,
ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα.»

Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Αρμοδιϐτητεσ των Σμημϊτων
Περιβϊλλοντοσ και Τδροοικονομύασ
των ΠΕ που απορρϋουν απϐ την
κεύμενη νομοθεςύα.

Οι αρμοδιϐτητεσ δεν αναγρϊφονται αναλυτικϊ και
υπϊρχει μια γενικό μϐνο περιγραφό.

Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αρμοδιϐτητεσ Σμόματοσ
Προϒπολογιςμοϑ, ϐπωσ ειςόγηςη
τροποποιόςεων και
αναμορφώςεων προϒπολογιςμών,
απολογιςμών κ.ο.κ.

Ωςκηςη αρμοδιοτότων Σμόματοσ Προϒπολογιςμοϑ,
παρϐλο που ςτισ Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ δεν
προβλϋπονται Σμόματα Προϒπολογιςμοϑ.

Αρμοδιϐτητα ϊρθρου 13 εδ. Δ του
ΠΔ 146/2010, ςτο οπούο
αναφϋρεται ϐτι το Σμόμα
Προμηθειών εύναι αρμϐδιο για τη
διενϋργεια διαγωνιςμών […] που
αφοροϑν την ΠΕ Καςτοριϊσ και
εντϐσ των ορύων που θϋτει ο
Προϒπολογιςμϐσ τησ Περιφϋρειασ

Δεν υπϊρχει καμύα αναφορϊ για τουσ διαγωνιςμοϑσ
των ςυγχρηματοδοτοϑμενων ό ευρωπαώκών
προγραμμϊτων που δεν ανόκουν ςτον
προϒπολογιςμϐ.

Αρμοδιϐτητα ϊρθ. 7 παρ. 3α, ϐπου
αναφϋρεται ϐτι ςτο Σμόμα
υγκοινωνιακών Ϊργων υπϊγεται
η διαχεύριςη και ςυντόρηςη
οχημϊτων και μηχανημϊτων ϋργων
που ανόκουν ςτην Περιφϋρεια

Δεν γύνεται καμύα μνεύα για τα επιβατικϊ
αυτοκύνητα, των οπούων η ςυντόρηςη και διαχεύριςη
δεν ανόκει πουθενϊ.

Δ/νςη Διοικητικοϑ
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Περιγραφό αρμοδιϐτητασ
Αρμοδιϐτητεσ του γραφεύου
κύνηςησ οχημϊτων
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Ωςκηςη των αρμοδιοτότων του γραφεύου κύνηςησ
οχημϊτων απϐ το Σμόμα Προςωπικοϑ, λϐγω του ϐτι
δεν εύχε προβλεφθεύ ςτον Οργανιςμϐ, ενώ δεν αφορϊ
θϋματα προςωπικοϑ το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο.

Δ/νςη Οικονομικοϑ
Αρμοδιϐτητεσ οικονομικόσ
διαχεύριςησ

θα πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη οι διατϊξεισ του Ν.
4270/2014 (ΥΕΚ 143 Α΄/28-06-14) «Περύ Δημοςύου
Λογιςτικοϑ», ιδιαύτερα αυτϋσ των ϊρθρων 25 και 26,
ϐπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 10 του Ν.
4337/2015 (ΥΕΚ 129 Α΄/17-10-15)

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Σμόμα Σοπογραφύασ ΕποικιςμοϑΑναδαςμοϑ, παραχωρόςεισ
εποικιςτικών εκτϊςεων

Κατϊργηςη-τροποπούηςη και προςθόκη διατϊξεων
περύ παραχωρόςεων εποικιςτικών εκτϊςεων με τισ
διατϊξεισ του Ν. 4061/2012-Εποικιςτικό Νομοθεςύα.
Με το Ν. 4061/2012 καταργόθηκαν ϐλεσ οι
διατϊξεισ, παραχωρόςεισ κατϊ κυριϐτητα
εποικιςτικών εκτϊςεων. Παραχωροϑνται πλϋον
μϐνο κατϊ χρόςη, ενώ υπϊρχει και η δυνατϐτητα
εξαγορϊσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 23 του ύδιου νϐμου.
Επιπλϋον, οι αρμοδιϐτητεσ που απορρϋουν απϐ τον
Ν. 4061/2012 και αςκοϑνται απϐ το Σμόμα
Σοπογραφύασ Εποικιςμοϑ-Αναδαςμοϑ εύναι:
Σο ϊρθρο 4 «παραχωρόςεισ ακινότων κατϊ χρόςη»
Σο ϊρθρο 22 «μη προβολό δικαιωμϊτων κυριϐτητασ
απϐ το Δημϐςιο»
Σο ϊρθρο 23 «διαδικαςύα για την εξαγορϊ ακινότων»
Σο ϊρθρο 12 «Διϐρθωςη κτηματολογικών ςτοιχεύων»
Σο ϊρθρο 21 «ϋκδοςη τύτλων κυριϐτητασ (ϐπωσ
τροποποιόθηκε)»

Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αρμοδιϐτητα αδειοδοτόςεων ό
καταχωρύςεων των
εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ
ζωικών υποπροώϐντων του ΠΔ
211/2006 (Α΄211)

Ανϊγκη προςθόκησ τησ αρμοδιϐτητασ

Ιδιαύτερη εύναι η περύπτωςη τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ, ϐπου θα πρϋπει να
ληφθοϑν υπϐψη οι διατϊξεισ του Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143 Α΄/28-06-14) «Αρχϋσ
δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ιδιαύτερα αυτϋσ των
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ϊρθρων 25 και 26, ϐπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 10 του Ν. 4337/2015
(ΥΕΚ 129 Α΄/17-10-15) «Μϋτρα για την εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ
δημοςιονομικών ςτϐχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων». Ειδικϐτερα, με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 10 παρ. 24 του Ν. 4337/2015, προςτϋθηκε ϊρθρο 69Γ
(Τποκεφ. 4, Κεφ. Α΄ Μϋρουσ Δ΄ «Ανακατανομό και τροποπούηςη αρμοδιοτότων
προώςταμϋνων οικονομικών υπηρεςιών και ΤΔΕ») περύ «Ανϊθεςησ καθηκϐντων
και αρμοδιοτότων ςτουσ Προώςταμϋνουσ Οικονομικών Τπηρεςιών», ςϑμφωνα με
το οπούο «Μϋχρι 1.1.2017 οι προώςτϊμενοι οικονομικών υπηρεςιών […] λοιπών
φορϋων τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ καθύςτανται αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοι για τισ
αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν ςτη δημοςιονομικό διαχεύριςη του φορϋα τουσ και
αςκοϑνται […] απϐ τισ ΤΔΕ και τα Ειδικϊ Λογιςτόρια». Ϊνα πρώτο πρϐβλημα που
προκϑπτει εύναι ϐτι, με τον υπϊρχοντα Οργανιςμϐ, δεν εύναι ξεκϊθαρη η θϋςη
προώςταμϋνου Οικονομικών για τη ςωςτό λειτουργύα και εφαρμογό των
ανωτϋρω. Απϐ τισ ανωτϋρω διατϊξεισ προκϑπτει, επύςησ, η ανϊληψη πρϐςθετων
αρμοδιοτότων, οι οπούεσ και θα πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη και να αναγραφοϑν
ςτον υπϐ αναμϐρφωςη Οργανιςμϐ (βλ. και Πύνακα 5).
Τπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ ςτισ
οπούεσ ο αριθμϐσ περιπτώςεων ϊςκηςησ εύναι ελϊχιςτοσ ό και μηδενικϐσ,
λϐγω μη ϑπαρξησ αιτημϊτων/ενδιαφϋροντοσ απϐ πολύτεσ ό ϊλλουσ
εμπλεκϐμενουσ φορεύσ ό ακϐμη και λϐγω ϋλλειψησ προςωπικοϑ ό υλικοτεχνικόσ
υποδομόσ. Αναφϋρονται περιπτώςεισ ϊςκηςησ αρμοδιοτότων, κατ’ εντολό τησ
εκϊςτοτε Περιφερειακόσ Αρχόσ, εύτε απϐ τα Γραφεύα Περιφερειϊρχη,
Αντιπεριφερειαρχών (π.χ. δρϊςεισ τουριςμοϑ, πολιτιςμοϑ, απαςχϐληςησ) εύτε
απϐ ϊλλεσ Δ/νςεισ, κατ’ εντολό τησ πολιτικόσ ηγεςύασ (π.χ. δρϊςεισ
απαςχϐληςησ). Σαυτϐχρονα, υπϊρχουν περιπτώςεισ αδυναμύασ ϊςκηςησ
αρμοδιοτότων, λϐγω τροποπούηςησ των ςχετικών διατϊξεων και αναμονόσ
αποςαφόνιςησ του νομικοϑ πλαιςύου. Οι αναφερϐμενεσ περιπτώςεισ φαύνονται
ςτον Πύνακα 4.
Πύνακασ 4: Μη αςκοϑμενεσ αρμοδιϐτητεσ και λϐγοι μη ϊςκηςόσ τουσ ανϊ
οργανικό μονϊδα
Περιγραφό μη αςκοϑμενησ αρμοδιϐτητασ

Λϐγοι μη ϊςκηςησ

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Αρκετϋσ αρμοδιϐτητεσ των Σομϋων Γ και Δ Δεν ϋχουν αςκηθεύ μϋχρι ςόμερα,
του Καλλικρϊτη
λϐγω μη ϑπαρξησ
αιτημϊτων/ενδιαφϋροντοσ απϐ
πολύτεσ ό ϊλλουσ εμπλεκϐμενουσ
φορεύσ
Αντικεύμενο του τουριςμοϑ που υπϊγεται ςτο Μϋχρι ςτιγμόσ, ϐπου χρειϊςτηκε, τα
Σμόμα Εμπορύου15
ςχετικϊ θϋματα παραπϋμφθηκαν

15

βλ. παρακϊτω, Πύνακα 6 και ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
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Λϐγοι μη ϊςκηςησ
ςτην αντύςτοιχη Δ/νςη τησ ϋδρασ

Δ/νςη Διϊ Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Σμόμα Διϊ Βύου Μϊθηςησ & Παιδεύασ, Δεν υπόρξε μεταφορϊ των
αρμοδιϐτητεσ υποςτόριξησ των Δημοςύων ΙΕΚ ανϊλογων πϐρων απϐ την κεντρικό
(ϊρθρο 186, ΜΕΡΟ Η, παρ. 2 Ν. 3852/2010, κυβϋρνηςη ςτισ Περιφϋρειεσ
αρμοδιϐτητεσ ββ, βγ ϊρθρου 21, παρ. 3 ΠΔ
146/2010)
Αρμοδιϐτητεσ Σμόματοσ Εμπορύου τησ Δ/νςησ

Μη ςτελϋχωςη του Σμόματοσ

Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ
Σο ςϑνολο ςχεδϐν των αρμοδιοτότων του Ϊλλειψη προςωπικοϑ, ειδικϐτητασ
Σμόματοσ Πρϐληψησ & Προαγωγόσ Τγεύασ και και διοικητικοϑ
ϋνα μικρϐ τμόμα των αρμοδιοτότων των
ϊλλων Σμημϊτων τησ Δ/νςησ
Φορόγηςη αδειών ύδρυςησ και λειτουργύασ Μεταφορϊ αρμοδιϐτητασ ςτουσ
εργαςτηρύων και πϊςησ φϑςεωσ χώρων αντύςτοιχουσ ςυλλϐγουσ
ϊςκηςησ ιδιωτικοϑ επαγγϋλματοσ υγεύασ
και πρϐνοιασ
Φορόγηςησ ϊδειασ ύδρυςησ λειτουργύασ
φορϋων Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ
Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
υμμετοχό ςε προγρϊμματα πολιτιςτικών &
αθλητικών φορϋων – υλοπούηςη αθλητικών
προγραμμϊτων ςε ςυνεργαςύα με το
Τπουργεύο
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
Αρμοδιϐτητα
προγραμματιςμοϑ
και Μεταφορϊ αρμοδιϐτητασ ςτουσ
διενϋργειασ
εμβολιαςμών
ςε
ειδικϋσ Δόμουσ
πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ (π.χ. αντιφυματικϐσ
εμβολιαςμϐσ ςτα ςχολεύα)
Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Οι αρμοδιϐτητεσ βγ-βςτ του Σμόματοσ Οι αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ αποτελοϑν
Εφαρμογόσ Προγραμμϊτων και Ϊργων αντικεύμενο «ξϋνο» προσ τα
(ϊρθρο 4 παρ. 2 ΠΔ 146/2010)
υπϐλοιπα του Σμόματοσ, καθώσ
ςυνδϋονται με τη ςτοχοθεςύα και τη
μϋτρηςη τησ αποδοτικϐτητασ και
αποτελεςματικϐτητασ, την εκτύμηςη
των αποτελεςμϊτων και τη
διατϑπωςη προτϊςεων βελτύωςησ
τησ λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ. Οι
αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ θα ϋπρεπε να
αποτελοϑν αντικεύμενο
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Λϐγοι μη ϊςκηςησ
ξεχωριςτοϑ Σμόματοσ16

Σμόμα Σεκμηρύωςησ, αρμοδιϐτητεσ δα και δδ

Απϐ την κατϊργηςη του Οργανιςμοϑ
Κτηματολογύου & Φαρτογραφόςεων
Ελλϊδασ (ΟΚΦΕ) και την
ενςωμϊτωςό του με την
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εκκρεμεύ απϐ
το 2012 η εκχώρηςη αρμοδιοτότων,
ϐςον αφορϊ τη διαχεύριςη των
δεδομϋνων, βϊςη τησ Οδηγύασ
2007/2/EK (INSPIRE) και τησ
κεύμενησ νομοθεςύασ

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
Μη ϊςκηςη των αρμοδιοτότων εποπτεύασ Δεν απαιτεύται λϐγω ϋλλειψησ ςτην
ΣΟΕΒ
ΠΕ Κοζϊνησ ΣΟΕΒ
Αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Εργαςτηρύων17

Οι αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ αφενϐσ ϋχουν
εκχωρηθεύ ςτισ αρμϐδιεσ
διευθϑνςεισ Σεχνικών Ϊργων
(Τπηρεςιών) τησ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ
Μακεδονύασ (παλιϊ Εργαςτόρια
Δημοςύων Ϊργων), αφετϋρου,
ςϑμφωνα με τον ιςχϑοντα κώδικα
Δημοςύων Ϊργων, αςκοϑνται κατϊ
κϑριο λϐγο απϐ τισ Διευθϑνουςεσ
Τπηρεςύεσ των ϋργων (Σμόμα .Ε.
και Δομών Περιβϊλλοντοσ). Ωρα, για
να εύναι δυνατϐσ ο ϋλεγχοσ, θα
ϋπρεπε τα τμόματα αυτϊ να εύναι
ιεραρχικϊ ςε ανώτερη βαθμύδα
διούκηςησ. Επύςησ, δεν ϋχουν
προδιαγραφεύ τα μϋςα και οι
διαδικαςύεσ (αντύςτοιχοσ
εξοπλιςμϐσ) για να διενεργεύται
αυτϐσ ο ϋλεγχοσ.

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Μη ϊςκηςη εποπτεύασ ςε Γ.Ο.Ε.Β.

Δεν υπϊρχουν Γ.Ο.Ε.Β. - Γενικού
Οργανιςμού Εγγεύων Βελτιώςεων

Οι αρμοδιϐτητεσ των εργαςτηρύων δεν ϋχουν Επικαλϑπτονται απϐ τα
νϐημα18
προβλεπϐμενα απϐ το νϐμο
εκτϋλεςησ των ϋργων
16

βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
18 βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
17
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Λϐγοι μη ϊςκηςησ

Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αρμοδιϐτητα ϋκδοςησ ΔΣΕ διτρϐχων του Ελλεύψει διαδρϐμου διτρϐχων
Σμόματοσ ΚΣΕΟ
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Δεν πραγματοποιοϑνται ϋλεγχοι ςε φορτηγϊ 1.Ϊλλειψη προςωπικοϑ(απαιτεύται
ϊνω των 3,5 τϐνων και ςε δύκυκλα ςτο ΚΣΕΟ 2os ελεγκτόσ φορτηγών με κωδικϐ
Γρεβενών
ωσ αναπληρωτόσ επύ τϐπου)
2. ΚΣΕΟ ενϐσ διαδρϐμου(θϋςπιςη
υποχρεωτικών χρϐνων ελϋγχου των
οχημϊτων ςε ςυνδυαςμϐ με την
ϑπαρξη κοινοϑ διαδρϐμου ελϋγχου
φορτηγών και αυτοκινότων)
3. Εξοπλιςμϐσ αξύασ περύπου 25.000
€ (ζυγιςτόριο φρενομϋτρου –
αυτϐματη προςταςύα απϐ φορτύα
φορτηγών του αμορτιςιομϋτρου του
κοινοϑ διαδρϐμου ελϋγχου)
4. Ϊλλειψη υποδομών για δύκυκλα
(διϊδρομοσ)
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
«χορόγηςη ϊδειασ ςε πλωτϊ μϋςα, που
κινοϑνται ςε φυςικϋσ και τεχνητϋσ λύμνεσ και
ςε πλωτοϑσ ποταμοϑσ για την ϊςκηςη
τουριςτικών και ςυγκοινωνιακών πλϐων»
(ϊρθρο 186, τομϋασ Ε, παρ. 22 Ν3852/2010)

Δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ
επιθεώρηςη και να χορηγηθεύ ϊδεια
επαγγελματικοϑ ςκϊφουσ απϐ
υπηρεςύα Λιμεναρχεύου, λϐγω
ϋλλειψησ νομοθετικοϑ πλαιςύου

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Οι παραχωρόςεισ για κοινωφελεύσ ςκοποϑσ

Μεταφορϊ τησ αρμοδιϐτητασ, με
το ϊρθρο 123 του Α.Κ., ςτο
Τπουργεύο

Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Φορόγηςη αδειών ύδρυςησ ςυςκευαςτηρύων
νωπών
αλιευμϊτων
και
εργαςτηρύων
ςυςκευαςύασ και μεταπούηςησ κατεψυγμϋνων
αλιευμϊτων και η ύδρυςη ιχθυοςκαλών

Μϋχρι την ϋκδοςη του Π.Δ.
146/2010, το οπούο την κατανϋμει
ωσ αρμοδιϐτητα του Σμόματοσ
Αλιεύασ, αςκοϑνταν απϐ τισ αρμϐδιεσ
κτηνιατρικϋσ αρχϋσ, ςϑμφωνα με
την παρ. 2 του ϊρθρου 3 του Π.Δ.
79/2007 (ΥΕΚ Α’ 95)

Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Γρεβενών
Αρμοδιϐτητεσ 12-13-14 (Ν.3852/2010, ϊρθρο Εκτελοϑνται απϐ τη Δ/νςη
186, παρ. Θ. «Πολιτικό Προςταςύα και Διοικητικοϑ – Οικονομικοϑ τησ Π.Ε.
Διοικητικό Μϋριμνα»):
11. Η χορόγηςη τησ επιςημεύωςησ τησ Φϊγησ
12. Η προμόθεια μηχανημϊτων και
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Λϐγοι μη ϊςκηςησ

αυτοκινότων για τισ ανϊγκεσ τησ Περιφϋρειασ
13. Η μϋριμνα εκπούηςησ ϊχρηςτων και
ακατϊλληλων υλικών και εξοπλιςμοϑ

Επύςησ, ϐπωσ φαύνεται και ςτον παραπϊνω Πύνακα 4, υπϊρχουν περιπτώςεισ
μη ϊςκηςησ αρμοδιοτότων που αναγρϊφονται ςτον υφιςτϊμενο ΟΕΤ λϐγω
μεταφορϊσ τουσ ςε ϊλλο φορϋα (περιπτώςεισ Δ/νςησ Αγροτικόσ Οικονομύασ
& Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ, Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ, Δ/νςησ Δημϐςιασ
Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ). ε κϊποιεσ απϐ αυτϋσ
δημιουργοϑνται προβλόματα, ϐπωσ ςτην τελευταύα αναφερϐμενη, καθώσ η
προμόθεια των εμβολύων απϐ το Τπουργεύο Τγεύασ γύνεται δια μϋςου τησ Δ/νςησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ, με αποτϋλεςμα να δημιουργοϑνται
προβλόματα ςυντονιςμοϑ κατϊ τη διενϋργεια και τη ςυγκϋντρωςη
αποτελεςμϊτων. Εντοϑτοισ, υπϊρχουν περιπτώςεισ ϊςκηςησ αρμοδιοτότων
απϐ υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ, παρϐλο που ϋχουν μεταφερθεύ ςε ϊλλουσ
φορεύσ (Δόμουσ). Αναφϋρονται οι περιπτώςεισ τησ Δ/νςησ Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ και του Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
(ϊρθρο 1 ΠΝΠ 31-12-2012/Α΄256, η οπούα κυρώθηκε με το ϊρθρο 1 του Ν.
4147/2013, Α΄98 και ϊρθρο 43 ΠΔ 146/2010), ϐπου αςκεύται ςειρϊ
αρμοδιοτότων που ϋχουν μεταφερθεύ ςτουσ Δόμουσ με το «Πρϐγραμμα
Καλλικρϊτησ» (Κεφϊλαιο Σ΄, ϊρθρο 94 Ν. 3852/2010). Κϊποιεσ απϐ αυτϋσ
κρύνεται ϐτι θα πρϋπει να μεταφερθοϑν και πϊλι ςτην Περιφϋρεια (βλ.
αναλυτικϐτερα παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ).
Τπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ του ϊρθρου 94, ΚΕΥ. Σ ́ «Μεταβιβαζϐμενεσ
αρμοδιϐτητεσ ςτουσ Δόμουσ» του Ν. 3852/2010 που δεν ϋχουν μϋχρι ςόμερα
μεταφερθεύ ςτουσ Δόμουσ.
Αντιςτρϐφωσ, υπϊρχουν περιπτώςεισ μεταφορϊσ πρϐςθετων αρμοδιοτότων
ςτην Περιφϋρεια που δημιουργοϑν όδη ό πρϐκειται να δημιουργόςουν ζητόματα
που πρϋπει να επιλυθοϑν, με πιο κρύςιμο τον πρϐςθετο διοικητικϐ φϐρτο και τισ
ςυνακϐλουθεσ επιπλϋον ανϊγκεσ ςε επιςτημονικϐ και βοηθητικϐ προςωπικϐ, ςε
υλικοτεχνικό υποδομό και οικονομικοϑσ πϐρουσ, ϐπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 5.
Πύνακασ 5: Μεταφερϐμενεσ πρϐςθετεσ αρμοδιϐτητεσ ανϊ οργανικό
μονϊδα
Περιγραφό μεταφερϐμενησ αρμοδιϐτητασ

χετικό
Διϊταξη/Παρατηρόςεισ

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αρμοδιϐτητα κατανομόσ δικαιώματοσ βοςκόσ Ν. 4351/2015
ςε βοςκόςιμεσ γαύεσ
ε αναμονό
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
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χετικό
Διϊταξη/Παρατηρόςεισ

Περιγραφό μεταφερϐμενησ αρμοδιϐτητασ

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ ϋδρασ
Εκχώρηςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ και ε αναμονό
εφαρμογόσ Μϋτρων/Δρϊςεων του ΠΑΑ 20142020 ςτισ Αυτοδιοικοϑμενεσ Περιφϋρειεσ19
Δ/νςησ Κτηνιατρικόσ ϋδρασ
Καταχώρηςη ςτοιχεύων ςτην Κτηνιατρικό
βϊςη δεδομϋνων όμανςησ και Καταγραφόσ
Ζωικοϑ Κεφαλαύου του ΤΠΑΑΣ, που αφορϊ
γεννόςεισ, μετακινόςεισ, θανϊτουσ, ςφαγό
ζώων (βοοειδών, αιγοπροβϊτων και χούρων)
Καταχώρηςη ςτοιχεύων ςτην Κτηνιατρικό
Βϊςη δεδομϋνων Παραγωγόσ και Διαχεύριςησ
Ζωικών Τποπροώϐντων του ΤΠΑΑΣ
Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
υγκρϐτηςη
Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ Επενδυτών

Επενδυτικϐσ Νϐμοσ
3908/2011, ΠΔ 33, ΥΕΚ Α΄
33/14.4.2011

Ωςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ «ελϋγχου τόρηςησ ΤΑ 76008/31-12-2014, ΥΕΚ
μακροχρϐνιων υποχρεώςεων των φορϋων που Β΄3653/31-12-2014
υλοπούηςαν επενδυτικϊ προγρϊμματα μϋςω
αναπτυξιακών νϐμων» απϐ το Σμόμα Κινότρων
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Ωςκηςη
των
αρμοδιοτότων
καταργοϑμενου Υορϋα Διαχεύριςησ
περιοχόσ προςταςύασ τησ φϑςησ
υγροτϐπου τησ λύμνησ Καςτοριϊσ, απϐ
2016

του Ν. 4109/13 (ΥΕΚ16/Α΄)
τησ Οι αρμοδιϐτητεσ του φορϋα
του διαχεύριςησ καθορύζονται απϐ
1-1το περιεχϐμενο τϐςο του Π.Δ.
14/12 (ΥΕΚ 226/ΑΑΠ) ϐςο και
του Ν. 2742/99 (ΥΕΚ 207/Α΄),
ϐπωσ αυτϐσ τροποποιόθηκε
απϐ το Ν. 3044/02 (ΥΕΚ
197/Α΄), ςυμπληρώθηκε απϐ
το Ν. 3937/11 (ΥΕΚ 60/Α΄) και
ιςχϑει ςόμερα

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ

19

Για τη λειτουργικό εφαρμογό των δρϊςεων ϋχει προταθεύ:
1) Οι ενϋργειεσ τησ ςυνολικόσ κατϊταξησ, ϋκδοςησ απϐφαςησ ϋγκριςησ χρηματοδϐτηςησ,
αιτόςεων ενύςχυςησ και καταχώρηςησ Σεχνικών Δελτύων μϋςω ΠΚΕ του ΟΠΑΑ, να γύνονται
απϐ τη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ τησ Περιφϋρειασ (ΕΔΡΑ).
2) Οι ενϋργειεσ τησ αναγνώριςησ και εκκαθϊριςησ δαπανών, να γύνονται απϐ τη Δ/νςη
Αγροτικόσ Οικονομύασ τησ Περιφϋρειασ (ΕΔΡΑ).
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ε αναμονό
Πιθανό νομοθετικό ρϑθμιςη
που θα αναθϋτει το
αντικεύμενο εξολοκλόρου ςτισ
Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ

Θϋςπιςη πρϐςθετων ελϋγχων μεταποιητικών Ν. 3982/2011
επιχειρόςεων απϐ ιδιώτεσ ελεγκτϋσ που θα
ξεκινόςουν το επϐμενο διϊςτημα
Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
υμμετοχό υπαλλόλων τησ Δ/νςησ ςτην
υλοπούηςη του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ
Επιςιτιςτικόσ και βαςικόσ Τλικόσ υνδρομόσ
ΣΕΒΑ
Δ/νςη Οικονομικοϑ
Απϐ 1/1/2017, οι προώςτϊμενοι οικονομικών
υπηρεςιών
λοιπών
φορϋων
Γενικόσ
Κυβϋρνηςησ
καθύςτανται
αποκλειςτικϊ
υπεϑθυνοι για τισ αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν
τη δημοςιονομικό διαχεύριςη του φορϋα τουσ

Ν. 4337/2015, ϊρθρο 10 παρ.
24, προςθόκη ϊρθρου 69Γ
(Τποκεφ. 4, Κεφ. Α΄ Μϋρουσ Δ΄
«Ανακατανομό και
τροποπούηςη αρμοδιοτότων
προώςταμϋνων οικονομικών
υπηρεςιών και ΤΔΕ»)
Με τον υπϊρχοντα Οργανιςμϐ,
δεν εύναι ξεκϊθαρη η θϋςη
προώςταμϋνου Οικονομικών
για τη ςωςτό λειτουργύα και
εφαρμογό των διατϊξεων.
Απαραύτητη η ςαφόσ αναφορϊ
ςτον τρϐπο διαδικαςύασ, ςτην
επιλεξιμϐτητα των δαπανών,
ςτισ αρμοδιϐτητεσ κ.λπ.

Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Λϐγω κατϊργηςησ, απϐ 1-1-2017, των παρ. Γ΄ - υποπαρ. 2.4 – 2.4.1 Ν.
Τπηρεςιών Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου (ΤΔΕ), η 4336/2015 (ΥΕΚ 94 Α΄)
Τπηρεςύα θα επιφορτιςτεύ με τον ϋλεγχο, την
εκκαθϊριςη και ενταλματοπούηςη των
δαπανών.20
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Ωδεια εκμετϊλλευςησ κυλικεύου του κτιρύου Ν. 4257/2014 (ΥΕΚ 93 Α΄/1420

Σύθεται θϋμα αντινομύασ; η ύδια η υπηρεςύα θα εύναι αναγκαςμϋνη να αςκεύ και την
αρμοδιϐτητα του προληπτικοϑ ελϋγχου. άςωσ το θϋμα χρόζει μιασ γενικϐτερησ αντιμετώπιςησ
απϐ το Τπουργεύο Εςωτερικών (βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ).
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τησ ΠΕ Υλώρινασ απϐ το Δόμο, η οπούα θα 04-2014)
πρϋπει να αςκεύται απϐ το Σμόμα Προμηθειών,
διϐτι μετϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ θα
διενεργεύται δημοπραςύα προσ εκμύςθωςη του
κυλικεύου τησ ΠΕ Υλώρινασ
Δ/νςησ Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Αρμοδιϐτητα
υπαγωγόσ
ςε
πρϐτυπεσ Φωρύσ αντύςτοιχη μετακύνηςη
περιβαλλοντικϋσ δεςμεϑςεισ των πρατηρύων- προςωπικοϑ
ςυνεργεύων και ςυναφών εγκαταςτϊςεων
Μηχανόματα ϋργου (οχόματα ειδικόσ χρόςησ
και ειδικοϑ ςκοποϑ)
Περαιτϋρω,
εντοπύςτηκε
η
ανϊγκη
μεταφορϊσ/ανακατανομόσ
αρμοδιοτότων μεταξϑ οργανικών μονϊδων εντϐσ του φορϋα, προκειμϋνου
να ικανοποιοϑνται αποτελεςματικϐτερα οι αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ
και των πολιτών. Οι προτϊςεισ των υπηρεςιών παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτον
Πύνακα 6.
Πύνακασ 6: Προτϊςεισ μεταφορϊσ/ανακατανομόσ αρμοδιοτότων μεταξϑ
οργανικών μονϊδων τησ ΠΔΜ
Περιγραφό πρϐταςησ
μεταφερϐμενησ αρμοδιϐτητασ

Προτεινϐμενη οργανικό μονϊδα για την
ϊςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διαδικαςύα δαπανών-προμηθειών και αρμϐδιο Σμόμα Προμηθειών τησ ΠΕ
ςυμβϊςεων
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αρμοδιϐτητα χορόγηςησ αδειών
ύδρυςησ ςυςκευαςτηρύων νωπών
αλιευμϊτων
και
εργαςτηρύων
ςυςκευαςύασ
και
μεταπούηςησ
κατεψυγμϋνων αλιευμϊτων και
ύδρυςησ
ιχθυοςκαλών
του
Σμόματοσ Αλιεύασ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ
Καςτοριϊσ [περύπτωςη δ, § 4, ϊρθρο
18 του ΠΔ 146/2010]
Αρμοδιϐτητα χορόγηςησ αδειών
λειτουργύασ
ιχθυοςκαλών,
ςυςκευαςτηρύων
νωπών
αλιευμϊτων
και
εργαςτηρύων
μεταπούηςησ
και
ςυςκευαςύασ
κατεψυγμϋνων αλιευμϊτων τησ
Δ/νςησ
Κτηνιατρικόσ
τησ

Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ

Αιτιολογύα:
Η αρμοδιϐτητα αυτό ανόκει ςτισ Κτηνιατρικϋσ
Τπηρεςύεσ, ςϑμφωνα με τουσ Κανονιςμοϑσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ [178/2002 (L 31), 852/2004 (L
226), 853/2004 (L 226), 854/2004 (L 226),
882/2004 (L-191)], ϐπωσ τροποποιόθηκαν και
ιςχϑουν, και κατϊ ςυνϋπεια ςτο Σμόμα Κτηνιατρικόσ
Π.Ε. Καςτοριϊσ, το οπούο και διενεργεύ τουσ
υγειονομικοϑσ
Κτηνιατρικοϑσ
ελϋγχουσ
ςτισ
παραπϊνω εγκαταςτϊςεισ, ςτα ϐρια τησ Π.Ε.,
προκειμϋνου να αποφευχθεύ:
 Η ταλαιπωρύα του κϊθε ενδιαφερϐμενου πολύτη,
γιατύ ςε διαφορετικό περύπτωςη θα απευθϑνεται
ςε δϑο διαφορετικϋσ Τπηρεςύεσ και μϊλιςτα η μύα
που βρύςκεται ςτην Καςτοριϊ και η ϊλλη ςτην
Κοζϊνη
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Περιφϋρειασ (ϋδρα) [περύπτωςη β, § 
5,
ϊρθρο
16
του
ΠΔ 
146/2010(Α΄239)]

Η διαςπορϊ αρμοδιοτότων των Τπηρεςιών
Ο αποςυντονιςμϐσ και η διακοπό του ενιαύου τησ
δομόσ τησ Κτηνιατρικόσ Τπηρεςύασ και των
ελϋγχων που διενεργεύ, ςε βϊροσ των
παραγωγικών τϊξεων (αγροτικό οικονομύα) και
του καταναλωτό (Δημϐςια Τγεύα) ςτην ΠΕ
Καςτοριϊσ.

Σμόματα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ & Υλώρινασ
Αρμοδιϐτητεσ
τησ
Κτηνιατρικόσ Σμόματα Κτηνιατρικόσ των ΠΕ
Τπηρεςύασ τησ Ϊδρασ [ϊρθρο 16, παρ. Αιτιολογύα:
Η πορεύα εφαρμογόσ ςτην πρϊξη των αρμοδιοτότων
5α, 5β, 5γ ΠΔ 146/2010]

των κτηνιατρικών υπηρεςιών του ΠΔ 146/2010, ςε
ςυνδυαςμϐ με τισ Αποφϊςεισ του Περιφερειϊρχη
Δυτικόσ Μακεδονύασ, με αριθμϐ 587/18-04-2011 και
αριθμϐ ΓΔ/2/12-02-2014, ϋδειξε ϐτι :
 Η εφαρμογό και ο ςυντονιςμϐσ των
προγραμμϊτων
εκρύζωςησ
και
ελϋγχου
ζωονϐςων και ζωοανθρωπονϐςων καθώσ και η
λόψη μϋτρων [ϊρθρο 16, παρ. 5α του ΠΔ
146/2010] διενεργοϑνται πρακτικϊ απϐ τισ
κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ των ΠΕ και ϐχι απϐ
αυτόν τησ Ϊδρασ.
 Η αδειοδϐτηςη των εγκαταςτϊςεων τροφύμων
ζωικόσ προϋλευςησ [ϊρθρο 16, παρ. 5β του ΠΔ
146/2010] που εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ του ΠΔ
79/2007 (Α΄95) και τησ ΚΤΑ 15523/2006
(Β΄1187) δεν αποτελεύ μια απλό ϋκδοςη
διοικητικόσ πρϊξησ αλλϊ μϋροσ τησ διενϋργειασ
επιςόμων ελϋγχων τησ ςυμμϐρφωςησ περύ τη
νομοθεςύα των τροφύμων, ςϑμφωνα με τον
κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 (L-191), και,
κατϊ ςυνϋπεια, δεν εύναι δυνατϐ να αδειοδοτεύ η
κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ Ϊδρασ, ενώ αςκεύ τον
τακτικϐ και ϋκτακτο επύςημο ϋλεγχο η
κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ ΠΕ, ςτο αρχεύο τησ
οπούασ πρϋπει να υπϊρχει πϊντα διαθϋςιμοσ ο
φϊκελοσ
τησ
εγκατϊςταςησ
για
κϊθε
μεταγενϋςτερο ϋλεγχο (εθνικοϑ ό κοινοτικοϑ
επιπϋδου). Σο ύδιο ιςχϑει και για τισ
αδειοδοτόςεισ ό καταχωρύςεισ (κατϊ περύπτωςη)
των εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ ζωικών
υποπροώϐντων του ΠΔ 211/2006 (Α΄211), για τισ
οπούεσ δε γύνεται καμύα αναφορϊ ςτον υπϐ
αναθεώρηςη Οργανιςμϐ. υχνϊ οι πολύτεσ
επιβαρϑνονται με ϊςκοπεσ μετακινόςεισ εκτϐσ
των ορύων τησ ΠΕ που ϋχουν την ϋδρα τουσ, μϐνο
για διοικητικϊ θϋματα.
 Η αδειοδϐτηςη κλινικών μικρών ζώων,
κτηνιατρικών κλινικών [ϊρθρο 16, παρ. 5γ του
ΠΔ 146/2010] γύνεται απϐ την κτηνιατρικό

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 57

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Περιγραφό πρϐταςησ
μεταφερϐμενησ αρμοδιϐτητασ

Ιοϑνιοσ 2017

Προτεινϐμενη οργανικό μονϊδα για την
ϊςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ
υπηρεςύα τησ Ϊδρασ, ενώ ο ϋλεγχοσ και η τακτικό
επικοινωνύα και ο ςυντονιςμϐσ αυτών με την
εφαρμοζϐμενη νομοθεςύα γύνεται απϐ την
κτηνιατρικό υπηρεςύα τησ ΠΕ. Σο ύδιο ςυμβαύνει
με την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ για την
προςταςύα των ζώων αλλϊ και τη διαχεύριςη και
καταγραφό του μητρώου των κτηνοτρϐφων
(βϊςη δεδομϋνων).

Δ/νςη Κτηνιατρικόσ ϋδρασ
Αποφϊςεισ λόψησ των ενδεικνυϐμενων
μϋτρων για την πρϐληψη, διϊγνωςη,
θεραπεύα,
καταπολϋμηςη
και
καταςτολό
των
λοιμωδών
και
παραςιτικών νοςημϊτων

Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ (ϐπωσ γύνεται
ςτην πρϊξη), για οικονομύα χρϐνου και
διακύνηςησ εγγρϊφων, δυνατϐτητα ϊμεςων
ελϋγχων και ενιαύα διαχεύριςη του θϋματοσ,
ϐπωσ και ςτισ υπϐλοιπεσ ΠΕ

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ ϋδρασ
υγκρϐτηςη ςυμβουλύου
εγγειοβελτιωτικών ϋργων,
αρμοδιϐτητα που αςκεύται απϐ τη
Δ/νςη ενώ δεν περιγρϊφεται ςτον
Καλλικρϊτη

ΔΔΕ (ϐπωσ παλαιϐτερα)

Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Αρμοδιϐτητα γα. του Σμόματοσ Σμόμα χεδιαςμοϑ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ
Κινότρων Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Αποτελεύ αρμοδιϐτητα μη ςυναφό με τισ
υπϐλοιπεσ του Σμόματοσ και πρϋπει να
μεταφερθεύ ςτο κατϊλληλο Σμόμα, με
αντύςτοιχη αναδιατϑπωςη. Η αρμοδιϐτητα αυτό,
διευρυμϋνη ωσ προσ τα προγρϊμματα και τουσ
ςυνεργαζϐμενουσ φορεύσ, αςκεύται απϐ το Σμόμα
χεδιαςμοϑ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ.
Αρμοδιϐτητα
Σεκμηρύωςησ

δγ.

του

Σμόματοσ Σμόμα Κινότρων Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Η αρμοδιϐτητα αυτό αςκεύται απϐ το Σμόμα
Κινότρων Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, μϋςω των
πληροφοριακών ςυςτημϊτων του αρμϐδιου
Τπουργεύου (ΟΠ ΙΕ, ΠΚΕ). Διατηρεύται
εξωςυςτημικϊ αρχεύο καταγραφόσ επενδυτικών
ςχεδύων, απϐ το Σμόμα Σεκμηρύωςησ, ςε
ςυνεργαςύα
με
το
Σμόμα
Κινότρων
Περιφερειακόσ
Ανϊπτυξησ,
ςχετικϊ
με
αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν την τόρηςη
μακροχρϐνιων υποχρεώςεων των επιχειρόςεων
που ϋχουν υπαχθεύ ςτον αναπτυξιακϐ νϐμο.

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
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Περιγραφό πρϐταςησ
μεταφερϐμενησ αρμοδιϐτητασ

Προτεινϐμενη οργανικό μονϊδα για την
ϊςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ

υντόρηςη, τεχνικό αςτυνϐμευςη και
Αποχιονιςμϐσ του Εθνικοϑ Οδικοϑ
Δικτϑου
Περιφϋρειασ
Δυτικόσ
Μακεδονύασ,
αρμοδιϐτητασ
που
αποτελοϑςαν ευθϑνη τησ πρώην
Δ.Ε..Ε./Π.Δ.Μ. και τώρα ανόκουν ςτο
Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων Δ.Σ.Ε.
(ΕΔΡΑ)21

1. εύτε, κατϊ αντιςτοιχύα, ςτισ Δ/νςεισ Σεχνικών
Ϊργων (Δ.Σ.Ε.) των ΠΕ

Ϊλεγχοσ τησ ποιϐτητασ καταςκευόσ
των ϋργων τησ Δ/νςησ Σεχνικών
Ϊργων (ΕΔΡΑ)

Σμόμα Εργαςτηρύων τησ Δ/νςησ, με την
προϒπϐθεςη εξοπλιςμοϑ του τμόματοσ με τα
απαραύτητα ϐργανα και ςτελϋχωςόσ του με
εξειδικευμϋνο προςωπικϐ

2. εύτε ςυνολικϊ
Προςταςύασ

ςτη

Δ/νςη

Πολιτικόσ

Δ/νςη Διούκηςησ
αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ οχημϊτων

ϊλλη μονϊδα

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Αντικεύμενο
των
επαγγελματικών Σμόμα Επαγγϋλματοσ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ ΠΕ
αδειών τεχνιτών οχημϊτων, οι οπούεσ Κοζϊνησ, το οπούο εκδύδει το ςϑνολο των
εκδύδονται απϐ τη Δ/νςη Μεταφορών
τεχνικών επαγγελματικών αδειών
Αντικεύμενο του τουριςμοϑ του αντύςτοιχη Δ/νςη τησ ϋδρασ
Σμόματοσ Εμπορύου & Σουριςμοϑ τησ
Δ/νςησ22
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
Αντικεύμενο του τουριςμοϑ του Σμόμα Διϊ Βύου Μϊθηςησ
Σμόματοσ Εμπορύου & Σουριςμοϑ τησ
Δ/νςησ23
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Ο ϋλεγχοσ των ςυςκευών
ηλεκτρονικό ςυμβατϐτητα

για Δ/νςη Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ, Σμόμα
Εμπορύου

Η χορόγηςη ϊδειασ πλωτών μϋςων ϊρ. Δ/νςη Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ
186 παρ. Ε22 Ν.3852 Καλλικρϊτησ
Ο ϋλεγχοσ ΠΠΔ που αφορϊ ρϑπανςη Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ
περιβϊλλοντασ και αποβλότων
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Οι
Πρϐτυπεσ
Δεςμεϑςεισ (ΠΠΔ)

Περιβαλλοντικϋσ Αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ τησ Δ/νςησ Περιβϊλλοντοσ

21

βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
23
βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
22
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Εντοπύζονται, επύςησ, προβλόματα αλληλοεπικϊλυψησ αρμοδιοτότων μεταξϑ
οργανικών μονϊδων, ςυχνϊ μεταξϑ υπηρεςύασ ϋδρασ και υπηρεςιών ΠΕ, αλλϊ
και μεταξϑ των Διευθϑνςεων τησ ϋδρασ, κυρύωσ λϐγω αςαφειών ςτισ
περιγραφϋσ των αρμοδιοτότων του υφιςτϊμενου Οργανιςμοϑ (π.χ. ςε θϋματα
εφαρμογόσ προγραμμϊτων Δημϐςιασ Τγεύασ και ελϋγχων ςε θϋματα Δημϐςιασ
Τγεύασ, θϋματα εμβολιαςμών και διαχεύριςησ εμβολύων, μετακινοϑμενου
πληθυςμοϑ, επικαλϑψεισ ςτη γνωμοδϐτηςη για την αδειοδϐτηςη εργαςτηρύων
τροφύμων, ςϑγχυςη ςχετικϊ με τον επιτελικϐ ό εκτελεςτικϐ ρϐλο τησ Δ/νςησ
Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων, ϋλλειψη ςυντονιςμοϑ ςε θϋματα
περιβαλλοντικών ελϋγχων, εγκαταςτϊςεων, κ.λπ.). Τπϊρχουν ςυναφεύσ
αρμοδιϐτητεσ κατανεμημϋνεσ ςε διϊφορεσ οργανικϋσ μονϊδεσ ςτο πλαύςιο τησ
αναδιοργϊνωςησ με το Πρϐγραμμα «Καλλικρϊτησ» (περύπτωςη ΔιΑΠ). Η
ςυγκϋντρωςη των ςυναφών αρμοδιοτότων ςε μύα μονϊδα κρύνεται ϐτι αποτελεύ
το πρώτο απαραύτητο βόμα για τον αποτελεςματικϐτερο ςυντονιςμϐ και την
αποδοτικϐτερη αξιολϐγηςη του ϋργου τησ Περιφϋρειασ.
Επύςησ, διαπιςτώθηκε ϐτι, ςε επύπεδο ενημϋρωςησ των πολιτών, υπϊρχει μια
μικρό ςϑγχυςη ανϊμεςα ςτισ Δ/νςεισ Τγεύασ, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και τη
αντύςτοιχη Δ/νςη τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ. Αναφϋρθηκε η ϊςκηςη
ελεγκτικών διαδικαςιών παρϊλληλα απϐ υπηρεςύα τησ Περιφϋρειασ (Σμόμα
Εμπορύου και Σουριςμοϑ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ) και απϐ υπηρεςύεσ
ϊλλων φορϋων. Ειδικϊ ςτισ Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ ΠΕ (ΠΕ Καςτοριϊσ, ΠΕ
Υλώρινασ) καταγρϊφηκε ςειρϊ επικαλϑψεων αρμοδιοτότων με ϊλλουσ φορεύσ
και ϊλλεσ οργανικϋσ μονϊδεσ εντϐσ του φορϋα. τον Πύνακα 7 αποτυπώνονται
τα αναφερϐμενα προβλόματα επικϊλυψησ αρμοδιοτότων μεταξϑ οργανικών
μονϊδων εντϐσ και εκτϐσ του φορϋα.
Πύνακασ 7: Αλληλοεπικϊλυψη αρμοδιοτότων μεταξϑ οργανικών
μονϊδων/φορϋων
Περιγραφό αρμοδιϐτητασ

Τπηρεςύα/οργανικό μονϊδα με
την οπούα παρατηρεύται
αλληλοεπικϊλυψη

Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
αρμοδιϐτητεσ βγ-βςτ ϊρθρου 4 παρ. 2 Π.Δ. ςυναφεύσ με τισ αρμοδιϐτητεσ
146/2010 του Σμόματοσ Εφαρμογόσ του αυτοτελοϑσ Σμόματοσ
Προγραμμϊτων και Ϊργων
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου και των
Σμημϊτων υντονιςμοϑ και
χεδιαςμοϑ τησ Δ/νςησ
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
Εκτϋλεςη μικρών ϋργων ό μικρών Δόμοι
επεμβϊςεων που κατϊ κϑριο λϐγο ανόκουν
ςτισ αρμοδιϐτητεσ των Δόμων, οι οπούοι δεν
μποροϑν να ανταποκριθοϑν
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Τπηρεςύα/οργανικό μονϊδα με
την οπούα παρατηρεύται
αλληλοεπικϊλυψη

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Γρεβενών
Η νομοθεςύα μελϋτησ – καταςκευόσ Δόμοι
αντιπλημμυρικών ϋργων (Ν. 3010/2002)
δύδει τη δυνατϐτητα να εκτελοϑνται αυτϊ
εύτε απϐ τουσ ΟΣΑ Α’ εύτε απϐ τουσ ΟΣΑ Β’
βαθμοϑ χωρύσ καμύα κατηγοριοπούηςη,
δημιουργώντασ
ςϑγχυςη
για
τισ
αρμοδιϐτητεσ και τισ ευθϑνεσ κϊθε
οργανιςμοϑ.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Θϋματα περιβαλλοντικών ϐρων

Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ

Μηχανόματα ϋργου

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ, ΠΕ Υλώρινασ
α) θϋματα Λαώκών αγορών

α) Δόμοι

β) θϋματα Ανωνϑμων Εταιρειών

β) Επιμελητόρια (ΓΕΜΗ)

γ) θϋματα Ιχνηλαςημϐτητασ

γ) Δ/νςη Αγροτικόσ
Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ

δ) θϋματα ωραρύου πρατηρύων υγρών δ) Δ/νςη Μεταφορών και
καυςύμων
Επικοινωνιών (η ϊδεια
λειτουργύασ δύνεται απϐ τη
Δ/νςη Μεταφορών και
Επικοινωνιών και η τόρηςη
ωραρύου απϐ τη Δ/νςη
Ανϊπτυξησ)
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Διενϋργεια ελϋγχων για την υγιεινό και την
αςφϊλεια των τροφύμων μετϊ την
πρωτογενό παραγωγό ϋωσ τη διϊθεςη ςτον
τελικϐ καταναλωτό

υναρμϐδιεσ αρχϋσ ελϋγχου,
ςϑμφωνα με την ΚΤΑ με αριθ.
052/2004 (ΥΕΚ Β’687) και
κυρύωσ με την ΚΤΑ
15523/2006 (ΥΕΚ Β’ 1187),
ορύζονται οι Δ/νςεισ Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ, Κτηνιατρικόσ,
Τγεύασ και Εμπορύου των
καταργηθϋντων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικόςεων. Για την
καλϑτερη διαχεύριςη,
προτεύνεται η ςϑναψη
πρωτοκϐλλων ςυνεργαςύασ
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Τπηρεςύα/οργανικό μονϊδα με
την οπούα παρατηρεύται
αλληλοεπικϊλυψη

Περιγραφό αρμοδιϐτητασ

μεταξϑ τησ ΠΔΜ και του
Ε.Υ.Ε.Σ.24
Δ/νςη Διοικητικοϑ
Φαρακτηριςμϐσ ϋργων ό ϐχι ςε διαδικαςύεσ Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων
προμόθειασ αγαθών ό υπηρεςιών
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Η
ςυνδιοργϊνωςη
πολιτιςτικών
και Δ/νςη Ανϊπτυξησ
αθλητικών εκδηλώςεων, αρμοδιϐτητα η
οπούα, ςϑμφωνα με τισ παρ. 15 και 19 του
ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Η΄ του Ν. 3852/2010, ανόκει
ςτην αρμοδιϐτητα τησ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ,
πλην ϐμωσ ϐλεσ οι ενϋργειεσ, δρϊςεισ και
αποφϊςεισ αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςη.
Αρμοδιϐτητα μεταφορϊσ μαθητών25
Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Γρεβενών
Αρμοδιϐτητα επύ του οδικοϑ δικτϑου Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων
ςυντόρηςησ και λοιπών καταςκευών για την
πρϐληψη ϋναντι παγετοϑ, κατολιςθόςεων
πρανών και ολιςθόςεων καθώσ και ςτη
διαδικαςύα του αποχιονιςμοϑ
ίπαρξη και ςυντόρηςη του δαςικοϑ δικτϑου Δ/νςη Δαςών
για τη ςβϋςη δαςικών πυρκαγιών
Καθαριςμϐσ ρεμϊτων εντϐσ οικιςμών προσ Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ των Δόμων
αποφυγό πλημμυρικών φαινομϋνων
Διϊθεςη πιςτώςεων και πρϐςληψη εποχικοϑ Δ/νςη Οικονομικοϑ
προςωπικοϑ για τον καθαριςμϐ βλϊςτηςησ
προσ αποφυγό πυρκαγιών ςτο οδικϐ κυρύωσ
δύκτυο
Προβληματιςμϐσ ωσ προσ την ϊμεςη ΕΚΑΒ
ανταπϐκριςη και διϊθεςη αςθενοφϐρων για
την αντιμετώπιςη ευρεύασ κατϊςταςησ
εκτϊκτου ανϊγκησ
ε κϊθε περύπτωςη, το ζότημα των επικαλϑψεων αρμοδιοτότων, εύτε μεταξϑ
των φορϋων εύτε μεταξϑ υπηρεςιών εντϐσ τησ Περιφϋρειασ, θα πρϋπει να
αντιμετωπιςτεύ ολοκληρωμϋνα, προκειμϋνου κϊθε αρμοδιϐτητα να αςκεύται
24
25

Βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
Βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
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απϐ ϋναν φορϋα. Ψσ εκ τοϑτου, απαιτεύται πολιτικό βοϑληςη για την επύλυςη
των προβλημϊτων ό τησ ςυναρμοδιϐτητασ. Προσ την κατεϑθυνςη αυτό,
παρακϊτω παρατύθεται Ενϐτητα με ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ,
ενώ θα πρϋπει να υπϊρξει εκ νϋου καταγραφό των αρμοδιοτότων ςε επύπεδο
κϊθε οργανικόσ μονϊδασ (Γραφεύου, Σμόματοσ, Διεϑθυνςησ, Γενικόσ Διεϑθυνςησ).
Προβλόματα ςτην ϊςκηςη των αρμοδιοτότων/
Προβλόματα μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων
Η μεταρρϑθμιςη του Προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ επϋφερε ςυρρύκνωςη των
Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ, ςε:
διοικητικϐ επύπεδο οργανικόσ μονϊδασ. ε κϊποιεσ περιπτώςεισ Τπηρεςιών,
ιδιαύτερα των αποκεντρωμϋνων, Δ/νςεισ ϋγιναν Σμόματα/Γραφεύα, χωρύσ
αντύςτοιχη μεύωςη αρμοδιοτότων, αντύθετα μϊλιςτα με προςθόκη
αρμοδιοτότων.
λειτουργικϐ επύπεδο (μειωμϋνο επιςτημονικϐ και βοηθητικϐ προςωπικϐ).
Σο βαςικϐ πρϐβλημα που αναδεύχθηκε καθολικϊ εύναι η ελλιπόσ ςτελϋχωςη των
υπηρεςιών. Τπογραμμύςτηκε η ϋλλειψη διοικητικοϑ προςωπικοϑ ςε ςχϋςη με τον
αναντύςτοιχα
μεγϊλο
αριθμϐ
ειςερχομϋνων
–
εξερχομϋνων
εγγρϊφων/υποθϋςεων. Ουςιαςτικϊ, οι οργανικϋσ μονϊδεσ παραμϋνουν
επιφορτιςμϋνεσ με ςωρεύα αρμοδιοτότων παρϊ το γεγονϐσ τησ μεύωςησ του
προςωπικοϑ τουσ λϐγω ςυνταξιοδοτόςεων και του επύ χρϐνια παγώματοσ των
προςλόψεων.
Αναφϋρθηκαν περιπτώςεισ υπηρεςιών με μεγϊλο αριθμϐ αντικειμϋνων ο οπούοσ
εύναι δϑςκολο να παρακολουθηθεύ και να διεκπεραιωθεύ απϐ το μικρϐ αριθμϐ
υπαλλόλων που διαθϋτουν (π.χ. Σμόμα Εμπορύου και Σουριςμοϑ τησ Δ/νςησ
Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ), ϐπωσ και περιπτώςεισ αρμοδιοτότων που δεν
αςκοϑνται λϐγω ϋλλειψησ προςωπικοϑ (π.χ. Σμόματα τησ Δ/νςησ Δημϐςιασ
Τγεύασ ϋδρασ, ιδιαύτερα το Σμόμα Πρϐληψησ & Προαγωγόσ Τγεύασ, Σμόματα
ΚΣΕΟ ΠΕ Υλώρινασ και Καςτοριϊσ). Ο μειωμϋνοσ αριθμϐσ υπαλλόλων, ςε κϊθε
περύπτωςη, ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να μην επιτελοϑνται οι προβλεπϐμενεσ
αρμοδιϐτητεσ ςτο μϋγιςτο δυνατϐ βαθμϐ ό να επιτελοϑνται με ςχετικό
καθυςτϋρηςη.
Φαρακτηριςτικό περύπτωςη αποτελεύ το μειωμϋνο προςωπικϐ των Δ/νςεων
Τγεύασ και Κοινωνικόσ Μϋριμνασ τησ ϋδρασ, αλλϊ και των Κτηνιατρικών
Τπηρεςιών. την τελευταύα αυτό περύπτωςη, επιςημαύνεται ϐτι για τη χώρα μασ
υπϊρχει καταδικαςτικό απϐφαςη του Ευρωπαώκοϑ Δικαςτηρύου (απϐφαςη C331/07 απϐ τισ 23-04-2009), κατϐπιν προςφυγόσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ,
διϐτι η Ελλϊδα δεν ϋλαβε τα απαραύτητα μϋτρα, ωσ ϐφειλε, για να θεραπευθεύ η
ανεπϊρκεια προςωπικοϑ των υπηρεςιών που εύναι επιφορτιςμϋνεσ με τη
διεξαγωγό των κτηνιατρικών ελϋγχων ςτην επικρϊτειϊ τησ, παραβαύνοντασ τισ
ςχετικϋσ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τον Κανονιςμϐ(ΕΚ) αριθ. 882/2004,
με αποτϋλεςμα να πληρώνει όδη βαρϑτατα πρϐςτιμα αλλϊ και να υπϊρχει ο
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κύνδυνοσ να απαγορευθεύ η εξαγωγό ζωικών προώϐντων ςτα ϊλλα κρϊτη-μϋλη
τησ ΕΕ με ϐ,τι αυτϐ ςυνεπϊγεται για την τοπικό οικονομύα.
Ψσ ιδιαύτερο πρϐβλημα αναδεύχτηκε η δυςχϋρεια ςτισ μετακινόςεισ του
προςωπικοϑ για εκτϋλεςη υπηρεςύασ, λϐγω ϋλλειψησ οδηγών, κρατικών
αυτοκινότων, υπϋρβαςησ ορύου διανυθϋντων χιλιομϋτρων. Οι μετακινόςεισ, κατϊ
πλειονϐτητα, γύνονται ςε καθημερινό βϊςη, με Τπηρεςιακϊ αυτοκύνητα, ϐταν
αυτϐ επιτρϋπεται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ (υπϋρβαςη μηνιαύου ανωτϊτου
ορύου διανυθϋντων χιλιομϋτρων και υπϋρβαςη μηνιαύου ανωτϊτου ορύου
κατανϊλωςησ καυςύμων), αφοϑ οι υπϊλληλοι δϑςκολα πλϋον χρηςιμοποιοϑν τα
ιδιωτικόσ τουσ χρόςησ αυτοκύνητα, ϑςτερα απϐ την εφαρμογό τησ
υποπαραγρϊφου Δ.9 (Δαπϊνεσ μετακινοϑμενων εντϐσ και εκτϐσ επικρϊτειασ)
του Ν. 4336/2015 (Α΄94), με αποτϋλεςμα να δυςχεραύνεται το ϋργο των
Τπηρεςιών, το οπούο, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, μπορεύ να χαρακτηριςτεύ και ωσ
ϋκτακτο και επεύγον (περύπτωςη Κτηνιατρικών Τπηρεςιών). Ειδικϊ ςτην
περύπτωςη τησ Δ/νςησ Κτηνιατρικόσ ϋδρασ κρύνεται απαραύτητη η διϊθεςη ενϐσ
αυτοκύνητου το οπούο θα εξυπηρετεύ την υπηρεςύα ςε μϐνιμη βϊςη και θα
βρύςκεται ςταθερϊ ςτην ϋδρα τησ (Λευκϐβρυςη), λϐγω των καθημερινών
αναγκών μετακύνηςησ του προςωπικοϑ τησ. Επύςησ, αναφϋρθηκε το πρϐβλημα
απουςύασ οδηγών των Τπηρεςιακών αυτοκινότων, με αποτϋλεςμα αυτϊ να
οδηγοϑνται απϐ υπαλλόλουσ των Τπηρεςιών ϊλλων ειδικοτότων, κατϐπιν
ϋγκριςησ τησ αρμϐδιασ αρχόσ (Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου – Δυτικόσ
Μακεδονύασ). Η αδυναμύα μετακύνηςησ των υπαλλόλων, εξαιτύασ ϐλων των
ανωτϋρω λϐγων, επιδρϊ επύςησ αρνητικϊ ςτην ταχϑτητα εξϋταςησ αιτημϊτων
των πολιτών.
Κρύςιμο ζότημα αποτελεύ η μη κϊλυψη καύριων θϋςεων ευθϑνησ. Δϑο θϋςεισ
Γενικόσ Διεϑθυνςησ δεν εύναι καλυμμϋνεσ (Γενικό Διεϑθυνςη Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ και Γενικό Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ), ενώ η Δ/νςη Διϊ Βύου Μϊθηςησ,
Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ δε διαθϋτει απϐ το Δεκϋμβριο του 2013
Προώςτϊμενο, λϐγω ςυνταξιοδϐτηςησ του προηγοϑμενου. Ειδικϊ η ϋλλειψη
ςτελϋχωςησ των Γενικών Διευθϑνςεων δυςχεραύνει την ϊςκηςη των
αρμοδιοτότων, καθώσ δεν υπϊρχει ο ςυνδετόριοσ κρύκοσ μεταξϑ των υπηρεςιών
και των αρμϐδιων υπουργεύων, αλλϊ και το ςυντονιςτικϐ εκεύνο ϐργανο που, με
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ, θα οδηγοϑςε ςτην κοινό αντιμετώπιςη ομοειδών
προβλημϊτων και ςτην τόρηςη μιασ ενιαύασ τακτικόσ για ϐλη την Περιφϋρεια.
Κατϊ ςυνϋπεια, τα ϐποια προβλόματα προκϑπτουν απϐ την ερμηνεύα και
εφαρμογό τησ νομοθεςύασ θα πρϋπει να λϑνονται ςε τοπικϐ επύπεδο και με το
προςωπικϐ και τα ϐποια μϋςα διαθϋτει η κϊθε υπηρεςύα, ενώ παρϊλληλα
κϊποιεσ απϐ τισ αρμοδιϐτητεσ των μη ςτελεχωμϋνων Γενικών Διευθϑνςεων και
Διευθϑνςεων αςκοϑνται αναγκαςτικϊ απϐ τα εκϊςτοτε Σμόματα, ϋδρασ και
Περιφερειακών Ενοτότων.
Απαιτεύται περαιτϋρω προςπϊθεια για την αντιμετώπιςη τησ Περιφϋρειασ ωσ
ενιαύασ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ και την καλλιϋργεια περιφερειακόσ ςυνεύδηςησ,
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ιδιαύτερα ωσ προσ το προγραμματικϐ τησ ϋργο αλλϊ και την πολιτικό τησ ςε
κϊθε τομϋα αρμοδιοτότων.
ε πολλϋσ περιπτώςεισ, αναφϋρεται ανεπϊρκεια υλικοτεχνικόσ υποδομόσ ό και
εγκαταςτϊςεων (π.χ. ςτη Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ,
ϐπου καταγρϊφεται επιπροςθϋτωσ ανεπϊρκεια χώρων γραφεύων-αρχεύων και
ακαταλληλϐτητα τησ αύθουςασ θεωρητικών εξετϊςεων, ςτον τομϋα τουριςμοϑ πολιτιςμοϑ, ϐπου υπϊρχει ανϊγκη διϊθεςησ των ανϊλογων προγραμμϊτων και
υπολογιςτών υψηλών δυνατοτότων). Καταγρϊφονται προβλόματα ςτη
λειτουργύα των ςυςτημϊτων πληροφορικόσ που χρηςιμοποιοϑνται. Οι Η/Τ εύναι
παλιϊσ τεχνολογύασ και με ξεπεραςμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Ο εκςυγχρονιςμϐσ
τουσ εύναι απαραύτητοσ, δεδομϋνου ϐτι οι αρμοδιϐτητεσ των υπηρεςιών τεύνουν
να υποςτηρύζονται πλϋον απϐ βϊςεισ δεδομϋνων και ςυςτόματα των οικεύων
Τπουργεύων, αλλϊ και ενϐψει τησ προώθηςησ των διαδικαςιών ανοιχτόσ
ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτην οπούα ϋχει επενδϑςει η Περιφϋρεια.
Τπϊρχει ανϊγκη προμόθειασ – «κατεβϊςματοσ» διαφϐρων προγραμμϊτων
(Autocad με τισ απαραύτητεσ ϊδειεσ χρόςησ, πρϐγραμμα επεξεργαςύασ
φωτογραφιών, γραφικών, ςχεδιαςτικϊ προγρϊμματα κ.ϊ.) και ςχετικοϑ
εξοπλιςμοϑ (ϋγχρωμου εκτυπωτό, scanner υψηλών προδιαγραφών).
Αναφϋρθηκε η ϋλλειψη ειδικών προγραμμϊτων υπολογιςτών (software) για τη
ςϑνταξη μελετών ςε υπηρεςύεσ Σεχνικών Ϊργων και βαςικοϑ τεχνικοϑ
εξοπλιςμοϑ του Εργαςτηρύου που καθιςτϊ αδϑνατη την λειτουργύα του, ϊρα και
τον ςτοιχειώδη ϋλεγχο τησ ποιϐτητασ των δημοςύων ϋργων.
Σα ανωτϋρω προβλόματα επιτεύνονται ςτισ περιπτώςεισ μεταφορϊσ
πρϐςθετων αρμοδιοτότων ςτισ υπηρεςύεσ (βλ. παραπϊνω, Πύνακα 5), χωρύσ
την αντύςτοιχη μεταφορϊ των απαραύτητων πϐρων για την ϊςκηςό τουσ. Ο
πρϐςθετοσ φϐρτοσ εργαςύασ που δημιουργεύται ςυνεπϊγεται πρϐςθετεσ
ανϊγκεσ ςε επιςτημονικϐ και βοηθητικϐ προςωπικϐ, αλλϊ και ςε υλικοτεχνικό
υποδομό και οικονομικοϑσ πϐρουσ. Φαρακτηριςτικό εύναι η περύπτωςη τησ
Δ/νςησ Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ, η οπούα επιφορτύςτηκε με την
ευθϑνη ϊςκηςησ των αρμοδιοτότων του καταργοϑμενου Υορϋα Διαχεύριςησ τησ
λύμνησ Καςτοριϊσ. την περύπτωςη αυτό, για την ϊςκηςη των πρϐςθετων
αρμοδιοτότων, υπολογύζεται ϐτι:
 απαιτεύται η ςτελϋχωςη τησ Δ/νςησ με τισ ακϐλουθεσ ειδικϐτητεσ:
•
Βιολϐγοσ
•
Αρχιτϋκτονασ Μηχανικϐσ
•
Πολιτικϐσ Μηχανικϐσ
•
Οικονομολϐγοσ
•
Προςωπικϐ για τη φϑλαξη τησ περιοχόσ προςταςύασ τησ φϑςησ τησ
λύμνησ Καςτοριϊσ (3-4 ϊτομα)
 Δεδομϋνου του πύνακα του χεδύου Διαχεύριςησ για την εν λϐγω περιοχό, που
βρύςκεται ςε διαδικαςύα ϋγκριςησ και ϋκδοςησ τησ ςχετικόσ ΚΤΑ,
προβλϋπεται η παρακϊτω κατανομό δαπανών:
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Λειτουργικϊ ϋξοδα Υορϋα Διαχεύριςησ Λύμνησ Καςτοριϊσ
Υϑλαξη τησ περιοχόσ εμβϋλειασ του Υορϋα
Πρϐγραμμα ςυνεχοϑσ και δια βύου εκπαύδευςησ των
ςτελεχών που αςκοϑν τισ αρμοδιϐτητεσ του Υορϋα
Διαχεύριςησ
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100.000 €
150.000 €
30.000 €

Σα προαναφερϐμενα προβλόματα επιτεύνει το διαχρονικϐ φαινϐμενο τησ
πολυνομοθεςύασ και τησ γρόγορησ και πρϐχειρησ παραγωγόσ νομοθεςύασ, ειδικϊ
ςε οριςμϋνα αντικεύμενα (π.χ. νομοθεςύα μεταποιητικών επιχειρόςεων,
Ανωνϑμων Εταιρειών, υγειονομικών ρυθμύςεων, ελεγκτικών διαδικαςιών, κ.λπ.),
ςε ςυνδυαςμϐ με τη μη ςυςτηματικό εκπαύδευςη – κατϊρτιςη και ενημϋρωςη των
υπαλλόλων αλλϊ και τη μηδενικό ενημϋρωςη απϐ πλευρϊσ κεντρικόσ διούκηςησ
για τισ αλλαγϋσ που προκϑπτουν. Σισ περιςςϐτερεσ φορϋσ δεν υπϊρχει ςυνϋχεια
και ςϑνδεςη με το προγενϋςτερο νομοθετικϐ πλαύςιο, ενώ γύνονται ουςιώδεισ
τροποποιόςεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ με τροπολογύεσ ςε παντελώσ ϊςχετα
νομοςχϋδια ϊλλων Τπουργεύων. Αποτϋλεςμα εύναι να υπϊρχουν κενϊ ςτη γνώςη
του νομικοϑ πλαιςύου που υφύςταται κατϊ περύπτωςη. Σο πρϐβλημα εντεύνεται
λϐγω τησ ϋλλειψησ Νομικόσ Τπηρεςύασ.
Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρονται:
Σα νϋα δεδομϋνα που προϋκυψαν με την ύδρυςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), βϊςει των οπούων αυξόθηκε ο κϑκλοσ
εργαςιών (π.χ. κατϊρτιςη πρωτογενοϑσ αιτόματοσ, καταχώριςη ςτο eprocurement, καταχώριςη αιτημϊτων¸ προκηρϑξεων διαγωνιςμών και
ςυμβϊςεων ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων –
ΚΗΜΔΗ).
Η κατϊχρηςη του προγρϊμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» για ϐλεσ τισ διοικητικϋσ ενϋργειεσ
και πρϊξεισ, αφοϑ το αρμϐδιο υπουργεύο, ϋξι χρϐνια μετϊ, δεν προχώρηςε ςε
επαναεπικαιροπούηςη των διοικητικών πρϊξεων που εύναι υποχρεωτικϋσ προσ
ανϊρτηςη ςτο πρϐγραμμα.
Η αντιμετώπιςη ακανθωδών προβλημϊτων που ςχετύζονται με εκτϋλεςη
δικαςτικών αποφϊςεων, διαταγών πληρωμόσ και καταςχϋςεων.
Διαδικαςύεσ & υςτόματα διούκηςησ:
Νομικό υποςτόριξη
Ϊνα ςημαντικϐ πρϐβλημα που αναδεύχτηκε εύναι η ϋλλειψη επαρκοϑσ νομικόσ
υποςτόριξησ. Η νομικό υποςτόριξη τησ Περιφϋρειασ και η απαραύτητη νομικό
καθοδόγηςη των οργϊνων και υπηρεςιών αυτόσ με γνωμοδοτόςεισ και
ςυμβουλϋσ θα ϋπρεπε να παρϋχεται απϐ μύα καλϊ οργανωμϋνη και επαρκώσ
ςτελεχωμϋνη οργανικό μονϊδα, ϐπωσ η Νομικό Τπηρεςύα και τα γραφεύα τησ ςε
κϊθε ΠΕ που όδη προβλϋπονται ςτον Οργανιςμϐ τησ ΠΔΜ (ϊρθρο 29 ΠΔ
146/2010), αλλϊ εύτε δε λειτουργοϑν εύτε υπολειτουργοϑν. Ειδικϐτερα, ςτο
ϊρθρο 34 του ΠΔ 146/2010 «Προςωπικϐ Ειδικών Θϋςεων», προβλϋπονται πϋντε
(5) θϋςεισ δικηγϐρων με πϊγια ϋμμιςθη εντολό.
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τισ περιπτώςεισ των ΠΕ Υλώρινασ και Καςτοριϊσ αναφϋρθηκε η υποςτόριξη
απϐ Νομικϐ ϑμβουλο που κρύνεται, ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, ωσ
ικανοποιητικό. Αντιθϋτωσ, ςχεδϐν ςτο ςϑνολο των υπηρεςιών τησ ϋδρασ, τησ ΠΕ
Κοζϊνησ αλλϊ και τησ ΠΕ Γρεβενών η νομικό υποςτόριξη κρύνεται ανεπαρκόσ,
αποςπαςματικό και μη αποτελεςματικό, καθώσ διαπιςτώνεται ϐτι το ςϑςτημα
με τον οριςμϐ νομικοϑ μετϊ απϐ την εμφϊνιςη ενϐσ ζητόματοσ αποδεικνϑεται
χρονοβϐρο και μη λειτουργικϐ. Εντοπύζεται πρϐβλημα ςτη νομικό εκπροςώπηςη
και ϐςον αφορϊ τη νομικό υποςτόριξη, ϐχι με τη μορφό τησ απλόσ
γνωμοδϐτηςησ αλλϊ και τησ ςυνυπευθυνϐτητασ. Η υποςτόριξη γύνεται με
οριςμϐ δικηγϐρου ειδικϊ για κϊθε θϋμα που προκϑπτει, με αποτϋλεςμα να
επιλαμβϊνεται τησ υπϐθεςησ ςυνόθωσ την τελευταύα ςτιγμό, αφοϑ πϊντα
απαιτεύται ειςόγηςη και ανϊθεςη παροχόσ υπηρεςύασ απϐ την Οικονομικό
Επιτροπό. Κρύνεται ϐτι εύναι αναγκαύα η ϑπαρξη νομικοϑ ςυμβοϑλου με ςταθερό
παρουςύα ςτην Περιφϋρεια, αν ϐχι ςε επύπεδο Περιφερειακόσ Ενϐτητασ
τουλϊχιςτον ςτην ϋδρα τησ Περιφϋρειασ, καθώσ υπϊρχει πληθώρα προςφυγών
που αςκοϑνται απϐ νομικοϑσ και οι υπϊλληλοι προςπαθοϑν να απαντόςουν ό να
παραςταθοϑν ςε δύκεσ. Απαιτεύται εξειδικευμϋνη υποςτόριξη ςε ειδικϊ θϋματα
(π.χ. θϋματα ανϊθεςησ, δημοπρϊτηςησ και υλοπούηςησ - καταςκευόσ δημοςύων
ϋργων των τεχνικών υπηρεςιών, περιβϊλλοντοσ, κ.λπ.).
Καταγρϊφηκε η ανϊγκη πρϐςβαςησ ςε νομικό βϊςη δεδομϋνων (π.χ.
Νομοτϋλεια) που θα διευκϐλυνε αφϊνταςτα τη λειτουργύα των υπηρεςιών.
Ομούωσ, καταγρϊφηκε η ανϊγκη προγρϊμματοσ πρϐςβαςησ ςτην Σεχνικό
Νομοθεςύα (μελϋτεσ, καταςκευϋσ, Πολεοδομύα, Φωροταξύα) με ταυτϐχρονη
εμφϊνιςη των τροποποιόςεων διατϊξεων (π.χ. Δομικό ενημϋρωςη) καθώσ και
ςτην Αγροτικό Νομοθεςύα. Επιςημϊνθηκε η ανϊγκη οργανωμϋνησ ενημϋρωςησ ωσ
προσ τισ μεταβολϋσ τησ νομοθεςύασ που αφορϊ επιμϋρουσ υπηρεςύεσ και δη
Σεχνικϋσ.
Διοικητικό - γραμματειακό υποςτόριξη
τισ περιπτώςεισ οργανικών μονϊδων ϐπου δεν προβλϋπεται απϐ τον
Οργανιςμϐ η λειτουργύα Γραμματεύασ, καταγρϊφηκε η «ϊτυπη» ενδοϒπηρεςιακό
λειτουργύα αντύςτοιχησ μονϊδασ, με την απαςχϐληςη ενϐσ τουλϊχιςτον ατϐμου
για την εξυπηρϋτηςη των αυξημϋνων αναγκών παραλαβόσ, πρωτοκϐλληςησ,
διεκπεραύωςησ και αρχειοθϋτηςησ των εγγρϊφων.
Ειδικϊ ςτισ Δ/νςεισ Σεχνικών Ϊργων αναφϋρθηκε ϐτι απαιτεύται περαιτϋρω
ςτελϋχωςη για τη διοικητικό - γραμματειακό τουσ υποςτόριξη, με προοπτικό
ακϐμα και δημιουργύασ τμόματοσ ό γραφεύου, διϐτι εύναι καύριασ ςημαςύασ για
τη διεκπεραύωςη διαγωνιςμών και ϋργων, οι διαδικαςύεσ των οπούων ϋχουν γύνει
ιδιαύτερα ςϑνθετεσ, απαιτητικϋσ και ϊκρωσ γραφειοκρατικϋσ.
Σο θϋμα τησ γραμματειακόσ υποςτόριξησ των υπηρεςιών θα πρϋπει να
αντιμετωπιςτεύ ςυνολικϊ και, ςε κϊθε περύπτωςη, θα πρϋπει να αποτυπώνεται
με ςαφόνεια ςτον Οργανιςμϐ.
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Επιςημαύνεται ϐτι υπϊρχουν περιπτώςεισ χρηςιμοπούηςησ διαφορετικοϑ
πρωτοκϐλλου (περύπτωςη Δ/νςησ Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Καςτοριϊσ που χρηςιμοποιεύ ακϐμη το ηλεκτρονικϐ πρωτϐκολλο του ΤΠ.Α.Α.Σ.).
ήπωσ προαναφϋρθηκε, υπογραμμύςτηκε η ϋλλειψη διοικητικοϑ προςωπικοϑ, με
αποτϋλεςμα, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ Τπηρεςιών να απαςχολεύται προςωπικϐ,
πϋρα απϐ τα εξειδικευμϋνα καθόκοντϊ του (π.χ. ελεγκτικϊ, τεχνικϊ, κ.λπ.), με
ζητόματα ϐπωσ:
i.
ii.

iii.

η πρωτοκϐλληςη εγγρϊφων
η προώθηςη αιτημϊτων ϋγκριςησ δαπανών (π.χ. για την εφαρμογό
προγραμμϊτων, τη ςυντόρηςη κτηρύου ςτϋγαςησ, λειτουργικϋσ ανϊγκεσ,
κ.λπ.)
οι αναρτόςεισ πρϊξεων: ςτο πρϐγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο Κεντρικϐ
Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων του Ε..Η.Δ.Η..
(eprocurement), κ.λπ.

Επιπροςθϋτωσ, αναφϋρθηκε η ανϊγκη χωροταξικόσ υποςτόριξησ (χώροι
αρχεύων, γραφεύα).

Τποςτόριξη ςε θϋματα πληροφορικόσ
Η τεχνικό υποςτόριξη που προςφϋρεται για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων
ςτη λειτουργύα του εξοπλιςμοϑ των υπηρεςιών τησ ϋδρασ και τησ ΠΕ Κοζϊνησ ςε
θϋματα πληροφορικόσ κρύνεται γενικϊ ικανοποιητικό ςε ςχϋςη με την εμφανό
υποςτελϋχωςη των Σμημϊτων τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ και Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, δεδομϋνου του μεγϊλου ϐγκου εργαςιών και εξυπηρετοϑμενων.
Αναφϋρεται ϐτι, παρϐτι γύνεται ςυςτηματικό προςπϊθεια, η ϋλλειψη
προςωπικοϑ ςτο αντύςτοιχο τμόμα εμποδύζει την ϊμεςη ανταπϐκριςη ςε θϋματα
ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, αναβϊθμιςησ των ςυςτημϊτων.
τισ υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων, παρϋχεται γενικϊ ικανοποιητικό
υποςτόριξη απϐ τα κατϊ τϐπουσ Σμόματα Πληροφορικόσ, αν και, ςε κϊποιεσ
περιπτώςεισ, κρύνεται ανεπαρκόσ και δϑςκολη.
Απαιτεύται αναδιοργϊνωςη των δυνατοτότων του εξοπλιςμοϑ, καθώσ και
προμόθεια πιο ςϑγχρονου εξοπλιςμοϑ για την ηλεκτρονικό διαχεύριςη
εγγρϊφων/λειτουργιών (υπολογιςτών, ςαρωτών, εκτυπωτών, ςχετικϐ
λογιςμικϐ κ.λπ.). Κρύνεται ϐτι θα ϋπρεπε να γύνεται ςυςτηματικό καταγραφό των
ςχετικών αναγκών και προβλημϊτων απϐ την αρμϐδια Δ/νςη Πληροφορικόσ,
καθώσ και ςυντόρηςη του εξοπλιςμοϑ των υπηρεςιών μετϊ απϐ επιτϐπιεσ
επιςκϋψεισ ανϊ τακτϊ διαςτόματα.
Προτεύνεται να υπϊρχει υποςτόριξη και ςε θϋματα ανάπτυξησ εξειδικευμένων
εφαρμογών (software) για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ κϊθε υπηρεςύασ,
που θα κϊνει το ϋργο τησ πιο αποτελεςματικϐ. Απλϋσ εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ
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μποροϑν να βοηθόςουν ςημαντικϊ τη λειτουργύα των υπηρεςιών. Προσ το
παρϐν, η προςπϊθεια αυτό ςτηρύζεται ςτισ πρωτοβουλύεσ και τισ επιμϋρουσ
γνώςεισ και δυνατϐτητεσ του προςωπικοϑ που εργϊζεται ςτην κϊθε υπηρεςύα.
Προκειμϋνου να αντιμετωπιςτεύ ςυςτηματικϊ και οργανωμϋνα η
προαναφερϐμενη κατϊςταςη, ϋχει υποβληθεύ πρϐταςη για ψηφιοπούηςη των
ςημαντικϐτερων διοικητικών διαδικαςιών τησ Περιφϋρειασ ςτη Γενικό
Γραμματεύα Χηφιακόσ Πολιτικόσ του Τπουργεύου Χηφιακόσ Πολιτικόσ,
Σηλεπικοινωνιών και Ενημϋρωςησ, προσ ϋνταξη ςτον «Σομϋα Παρϋμβαςησ 5 Ριζικό αναθεώρηςη του τρϐπου παροχόσ Χηφιακών Τπηρεςιών του Δημοςύου»
τησ Εθνικόσ Χηφιακόσ τρατηγικόσ, ώςτε να χρηματοδοτηθεύ απϐ το ΕΠΑ
2014-2020.
Τποςτόριξη ςε θϋματα οικονομικόσ διαχεύριςησ
τισ υπηρεςύεσ τησ ϋδρασ και τησ ΠΕ Κοζϊνησ, αναφϋρθηκε ϐτι, ϐταν απαιτεύται,
υπϊρχει ενημϋρωςη απϐ τη Δ/νςη Οικονομικοϑ.
ε υπηρεςύεσ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ αναφϋρθηκαν περιπτώςεισ μη τόρηςησ
διατϊξεων οικονομικόσ διαχεύριςησ (περιπτώςεισ Σμημϊτων Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Καςτοριϊσ και Υλώρινασ: Ωςκηςη διαχεύριςησ κτηνιατρικών τελών απϐ
κτηνιϊτρουσ, παρϊ την πρϐβλεψη του ϊρθρου 5 τησ ΚΤΑ 289667/2008
(Β΄1158), ϊςκηςη διαδικαςύασ παρακολοϑθηςησ εύςπραξησ διοικητικών
προςτύμων απϐ τουσ κτηνιϊτρουσ που βεβαιώνουν τισ παραβϊςεισ, παρϊ την
πρϐβλεψη του ϊρθρου 25 του Ν.4235/2014, Α΄32).
Τποςτόριξη ςε θϋματα προμηθειών
Οι διαδικαςύεσ που ςχετύζονται με τισ προμόθειεσ αποδεικνϑονται ςϑνθετεσ,
χρονοβϐρεσ και αναποτελεςματικϋσ. Διαπιςτώνεται καθυςτϋρηςη, ιδιαύτερα ςτισ
υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων, λϐγω τησ πολυπλοκϐτητασ των
διαδικαςιών που εφαρμϐζονται, με αποτϋλεςμα να δυςχεραύνεται η λειτουργύα
τουσ.
Μολονϐτι οι προμόθειεσ κρύνεται ϐτι θα πρϋπει να γύνονται απϐ το γραφεύο
Προμηθειών τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ, οι υπηρεςύεσ διαθϋτουν προςωπικϐ τουσ
για τη διενϋργεια διαγωνιςμών παροχόσ Τπηρεςιών, Προμηθειών, Επιτροπών
Παραλαβόσ κ.λπ., λϐγω αδυναμύασ τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ να ανταποκριθεύ.
Προτϊθηκε η ϐποια εμπλοκό των υπηρεςιών να περιορύζεται μϐνο ςτη
δημιουργύα αιτόματοσ προμόθειασ και τησ παραλαβόσ αυτόσ. Ειδικϊ, η Δ/νςη
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ πρϐτεινε την ϋγκριςη ΦΕΠ για
διαχεύριςη τρεχουςών αναγκών και εξϐδων τησ Δ/νςησ, ϊμεςη προμόθεια για το
ΚΣΕΟ και εκ των υςτϋρων τεκμηρύωςη. Ομούωσ, αναφϋρθηκαν προβλόματα
ϋγκαιρησ αποκατϊςταςησ βλαβών μηχανημϊτων τησ γραμμόσ ελϋγχου του
ΚΣΕΟ Γρεβενών, τα οπούα οδηγοϑν ςτο κλεύςιμο του ΚΣΕΟ για μϋρεσ, λϐγω
χρονοβϐρων διαδικαςιών ανϊληψησ δαπϊνησ για την πληρωμό τησ προμόθειασ
του μηχανόματοσ και την τοποθϋτηςό του. Επιςημϊνθηκε ϐτι θα πρϋπει να
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υπϊρχει ευελιξύα ωσ προσ τον χρϐνο και τον τρϐπο πληρωμόσ για αποκατϊςταςη
βλαβών μηχανημϊτων και προμόθειασ υλικών του ΚΣΕΟ για λειτουργύα τησ
Τπηρεςύασ χωρύσ προβλόματα.
Ομούωσ, ςτισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ αναφϋρθηκε ϐτι, για τισ προμόθειεσεγκρύςεισ δαπανών, τα αιτόματα προωθοϑνται εγγρϊφωσ [αύτημα, προςφορϋσ,
ανϊρτηςη ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων του
Ε..Η.Δ.Η.. για ΑΔΑΜ (eprocurement), κ.λπ.] ςτο Σμόμα Προμηθειών τησ οικεύασ
ΠΕ, για τισ παραπϋρα ενϋργειεσ. Προτϊθηκε, για την αποφυγό τυχϐν λαθών αλλϊ
και την εξοικονϐμηςη χρϐνου, το Σμόμα Προμηθειών να αναλϊβει ϐλη τη
διαδικαςύα, καθώσ οι υπϐλοιπεσ υπηρεςύεσ δε διαθϋτουν αντύςτοιχο τμόμα.
Επιςημϊνθηκε ϐτι:
ϑμφωνα με την παρ. β του ΚΕΥ. VII του Ν. 3852/2010, με Κ.Τ.Α. καθορύζεται ο
τρϐποσ διενϋργειασ των προμηθειών των περιφερειών, ςτο πλαύςιο ςχετικοϑ
κανονιςμοϑ. Ϋδη εκδϐθηκε ο Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ 160 Α΄), ϐχι ϐμωσ και ο
ςχετικϐσ κανονιςμϐσ, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην αυτενϋργεια τησ κϊθε
υπηρεςύασ.26
Τποςτόριξη με ςυςτόματα πληροφορικόσ & επικοινωνιών (ΣΠΕ)
Ιδεατϊ, ϐλεσ οι λειτουργύεσ θα ϋπρεπε να υποςτηρύζονται, ςε μικρϐτερο ό
μεγαλϑτερο βαθμϐ, απϐ ςυςτόματα ΣΠΕ διαςυνδεδεμϋνα μεταξϑ τουσ,
προκειμϋνου να επιτευχθεύ, απϐ διοικητικόσ ϊποψησ, ο βϋλτιςτοσ βαθμϐσ
ςυντονιςμοϑ, ευελιξύασ και απρϐςκοπτησ ανταλλαγόσ πληροφοριών. Ψσ
προϒπϐθεςη αναφϋρθηκε η ςυςτηματικό αναβϊθμιςη του ηλεκτρονικοϑ
εξοπλιςμοϑ ςυνολικϊ.
Τπϊρχουν υπηρεςύεσ ϐπου ϐλεσ οι διαδικαςύεσ εύναι μηχανογραφημϋνεσ και
υποςτηρύζονται απϐ πληροφοριακϊ ςυςτόματα, ϐπωσ η Δ/νςη Αγροτικόσ
Οικονομύασ ϋδρασ, ϐπου η εφαρμογό ϐλων των δραςτηριοτότων υποςτηρύζονται
απϐ πληροφοριακϊ ςυςτόματα του ΤΠΑΑΣ, ενώ οι νϋεσ αρμοδιϐτητεσ του ΠΑΑ
2014-2020 που πρϐκειται να εκχωρηθοϑν ςτην Περιφϋρεια θα υποςτηριχθοϑν
με κατϊλληλα ςυςτόματα πληροφορικόσ, οι Δ/νςεισ Μεταφορών &
Επικοινωνιών και η Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
πλατφϐρμασ ΟΠΠΑ και τησ διαδικτυακόσ πϑλησ του ΓΕΜΗ. την τελευταύα
ϋχουν αναπτυχτεύ απϐ υπαλλόλουσ τησ υπηρεςύασ πολλϋσ εφαρμογϋσ για την
καλϑτερη και ταχϑτερη εξυπηρϋτηςη των διαδικαςιών. Η καλό αυτό πρακτικό
θα μποροϑςε να προωθηθεύ και ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ που ϋχουν τη διϊθεςη, τη
γνώςη και τισ ικανϐτητεσ, υπϐ την προϒπϐθεςη, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, να
υπϊρξει πρϐβλεψη υποςτόριξησ για την ανϊπτυξη ειδικευμϋνου λογιςμικοϑ για
την εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ κϊθε υπηρεςύασ.

26

Με ενημερωτικϐ τησ ςημεύωμα (15-12-2015), η Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ τησ ΠΕ
Γρεβενών ενημϋρωςε τισ υπερκεύμενεσ αρχϋσ (Περιφερειϊρχη, χωρικοϑσ Αντιπεριφερειϊρχεσ,
Εκτελεςτικϐ Γραμματϋα και Αντιπεριφερειϊρχη Οικονομικών) για το τι δϋον γενϋςθαι.
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Θεωρεύται αναγκαύα η δημιουργύα προγραμμϊτων και εφαρμογών που θα
ελαχιςτοποιόςουν το χρϐνο παραγωγόσ τησ διαχεύριςησ ενϐσ ϋργου ό μιασ
ςυγκεκριμϋνησ ανϊγκησ. Ειδικϐτερα, ςτον Πύνακα 8 παρουςιϊζονται οι
προτϊςεισ των υπηρεςιών για υποςτόριξη των λειτουργιών/δραςτηριοτότων
τουσ με ςυςτόματα πληροφορικόσ και επικοινωνιών, για τη βελτύωςη τησ
αποτελεςματικϐτητασ και αποδοτικϐτητϊσ τουσ.
Πύνακασ 8: Προτϊςεισ υποςτόριξησ των οργανικών μονϊδων με
ςυςτόματα ΣΠΕ
Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Προωθεύται η κοινό χρόςη ολοκληρωμϋνου πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ για τη
διαχεύριςη και παρακολοϑθηςη των ϋργων και του Επιχειρηςιακοϑ
Προγρϊμματοσ τησ Περιφϋρειασ (παρακολοϑθηςη ειδικών δεικτών) και η
κατϊλληλη υποςτόριξό του απϐ ομϊδα ςτελεχών. Η Διεϑθυνςη ϋχει όδη
αναπτϑξει ϋνα Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ και
Διαχεύριςησ Προτϊςεων και Έργων, το οπούο θα επιτρϋψει την κωδικοπούηςη του
Επιχειρηςιακοϑ χεδιαςμοϑ, τη ςϑνδεςό του με τα Ετόςια Προγρϊμματα
Δρϊςησ και τον Προϒπολογιςμϐ και, κυρύωσ, την αυτϐματη παρακολοϑθηςη,
αξιολϐγηςη και επικαιροπούηςη των ςτοιχεύων και δεδομϋνων. Σο
Πληροφοριακϐ ϑςτημα αξιοποιεύ βϊςη δεδομϋνων απϐ την οπούα ϊμεςα
μποροϑν να εξαχθοϑν πλόθοσ παραμετροποιημϋνων αναφορών, μϋςα απϐ τη
λειτουργύα φύλτρων ανϊλογα με τα ςτοιχεύα που εκϊςτοτε απαιτοϑνται. Σο
Πρϐγραμμα αυτϐ θα μποροϑςε πιλοτικϊ να εφαρμοςτεύ απϐ τη Δ/νςη
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ και ςταδιακϊ απϐ τισ Δ/νςεισ Σεχνικών
Ϊργων των Π.Ε. και τησ ϋδρασ, τη Δ/νςη Οικονομικοϑ ϋδρασ και τισ Δ/νςεισ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ των ΠΕ.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Ενημϋρωςη ςε θϋματα λειτουργύασ ξενοδοχεύων και τουριςτικών καταλυμϊτων
ςε ϐλη την Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Η αυτεπϊγγελτη αναζότηςη πιςτοποιητικών θα ϋπρεπε να υποςτηρύζεται απϐ
διαλειτουργικϐ πληροφοριακϐ ςϑςτημα. Η ϋκδοςη βεβαιώςεων και
αποςπαςμϊτων διαγραμμϊτων και γενικϊ η χορόγηςη κτηματολογικών
πληροφοριών των διανομών και αναδαςμών θα ϋπρεπε να υποςτηρύζονται απϐ
Γεωγραφικϐ ϑςτημα Πληροφοριών. Τπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη
ψηφιοπούηςησ του χαρτογραφικοϑ υποβϊθρου των διανομών και αναδαςμών,
ώςτε να προκϑψουν επύςημα γεωαναφερϐμενα ςε ΕΓΑ 87 διαγρϊμματα.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αρχεύο βϊςησ δεδομϋνων – Κοινϐσ φϊκελοσ Π.Ε. τησ Περιφϋρειασ.
Δ/νςη Πολιτικόσ Γησ
α) Η αναζότηςη τύτλων, κληροϑχων και ϐλων των τεμαχύων των διανομών
αγροκτημϊτων, ςυνοικιςμών και αναδαςμών.
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β) ϑγχρονα ςχεδιαςτικϊ πακϋτα - G.I.S (απαραύτητη η εφαρμογό του ςτο
υπϊρχον τεχνικϐ και διοικητικϐ αρχεύο του Σμόματοσ Σοπογραφύασ).
Σμόματα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ & Υλώρινασ
Ϊκδοςη υγειονομικών πιςτοποιητικών, τυχϐν αποφϊςεισ λόψησ μϋτρων για την
προςταςύα του ζωικοϑ κεφαλαύου καθώσ και τυχϐν διαδικαςύεσ ανϊκληςησ μη
αςφαλών τροφύμων ζωικόσ προϋλευςησ θα ϋπρεπε να υποςτηρύζονται με
ςυςτόματα πληροφορικόσ & επικοινωνιών (ΣΠΕ), για την ταχϑτερη διϊχυςη τησ
ςχετικόσ πληροφορύασ ςτισ λοιπϋσ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ και την
καλϑτερη προϊςπιςη τησ υγεύασ των ζώων και των καταναλωτών.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
α. ϑνταξη μελετών, τευχών δημοπρϊτηςησ, επύβλεψη ϋργων. Εύναι απαραύτητη η
εγκατϊςταςη ειδικών προγραμμϊτων που αφοροϑν μελϋτεσ ϋργων, ϐπωσ
πρϐγραμμα ςϑνταξησ τευχών δημοπρϊτηςησ (αντύςτοιχα προγρϊμματα ϋχει
αγορϊςει η Περιφϋρεια και απαιτεύται μϐνο η αγορϊ νϋων αδειών χρόςησ).
β. Δημιουργύα δϑο (2) μετεωρολογικών ςταθμών για την εξυπηρϋτηςη του
αποχιονιςμοϑ
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
α) Κϑριο ζότημα εύναι η ϋλλειψη ενϐσ ςυςτόματοσ με βϊςη το οπούο ϋνα
ςυγκεκριμϋνο αύτημα (ϋργο, προμόθεια, αύτημα του πολύτη, απϐφαςη) θα
παρακολουθεύται και θα αρχειοθετεύται απϐ την αρχό ϋωσ το τϋλοσ. Απϐ τη
ςτιγμό τησ πρωτοκϐλληςησ του θϋματοσ ϋωσ και την πλόρη εκτϋλεςό του.
Κυρύαρχο ζότημα παραμϋνει η αρχειοθϋτηςη με ηλεκτρονικϐ τρϐπο ϐλων των
ενεργειών και εγγρϊφων που αφοροϑν ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα-δραςτηριϐτητα.
Επειδό η διαδικαςύα καταςκευόσ ενϐσ ϋργου, μικροϑ ό μεγϊλου, περιλαμβϊνει
την αρχικό ϋγκριςη καταςκευόσ ό προμόθειασ, τον προγραμματιςμϐ, την
εξεϑρεςη των οικονομικών πϐρων, τη διαδικαςύα υλοπούηςησ, την
παρακολοϑθηςη των πληρωμών και την εξϐφληςη εύναι απαραύτητη η
δημιουργύα ενϐσ ″εργαλεύου″ μϋςα απϐ το οπούο θα εύναι δυνατό η
παρακολοϑθηςη τησ εξϋλιξόσ του μϋχρι την ολοκλόρωςό του.
β) ϑνταξη μελετών με χρόςη GIS π.χ. ArcGIS.
γ) Εύναι απολϑτωσ αναγκαύο να ςυντϊςςεται ετόςιο πρϐγραμμα, και ςε επύπεδο
μελετών και ςε επύπεδο καταςκευόσ ϋργων, και μακροχρϐνιο πρϐγραμμα κατϊ
την εφαρμογό των διαφϐρων χρηματοδοτικών εργαλεύων.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Υλώρινασ
Η εξϋλιξη μελετών και υλοποιόςεων ϋργων με ςυνεχό παροχό οικονομικών και
τεχνικών τοιχεύων.
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ
Βεβαιώςεισ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ, αδειοδϐτηςησ και ελϋγχου κλινικών.
Διαδικαςύεσ ςυγκϋντρωςησ και αποςτολόσ ςτατιςτικών ςτοιχεύων.
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
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Πρϐςβαςη ςε ημερολϐγια και αρχεύα ϑδρευςησ Δόμων, Ενημϋρωςη ΚΕΕΛΠΝΟ
για αποτελϋςματα διερεϑνηςησ δειγμϊτων, Εξαγωγό απολογιςτικών ςτοιχεύων.
Δ/νςη Διούκηςησ
Μια καλϑτερη εφαρμογό διαχεύριςησ προςωπικοϑ με περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ
και βαςιςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ Προςωπικοϑ.
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Α) Σο Σμόμα Προμηθειών οπωςδόποτε ϋχει ανϊγκη τησ ςχετικόσ υποςτόριξησ,
για την καταχώρηςη των ηλεκτρονικών διαγωνιςμών, καθώσ και την τόρηςη
ηλεκτρονικοϑ βιβλύου αποθόκησ, τησ ηλεκτρονικόσ απογραφόσ των πϊγιων
περιουςιακών ςτοιχεύων, την οπούα ϋχουμε πρϐςφατα ξεκινόςει. ήλεσ αυτϋσ οι
λειτουργύεσ, αυτό τη ςτιγμό, εξυπηρετοϑνται απϐ τισ δϑο υπαλλόλουσ του
ανωτϋρω Σμόματοσ.
Β) Σο Σμόμα Λογιςτικόσ, που εύναι και η μοναδικό υπηρεςύα που χειρύζεται το
Πρϐγραμμα Δημοςύων Έργων, με την ηλεκτρονικό παρακολοϑθηςό τουσ και την
ϋκδοςη ηλεκτρονικών επιταγών, την ϋκδοςη αποφϊςεων αναλόψεων,
αναρτόςεων ϐλων των τιμολογύων ςτη διαϑγεια και το eprocurement, καθώσ και
την παρακολοϑθηςη, ενημϋρωςη και καταχώρηςη των τροποποιόςεων του
προϒπολογιςμοϑ.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Καταχωρόςεισ ςε on line ςϑςτημα πρατηρύων-ςυνεργεύων-τεχνιτών
ςυνεργεύων-ραδιοεραςιτεχνών-ραδιοεραςιτεχνικών ςταθμών
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
ΚΣΕΟ, ΔΟΤ για επαγγϋλματα, βεβαιώςεισ μη οφειλόσ τελών, ενημερϐτητεσ, κ.λπ.,
για την εξυπηρϋτηςη του πολύτη
Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Γρεβενών
1. Ηλεκτρονικϐ πρωτϐκολλο και αρχειοθϋτηςη
2. ϑςτημα χαρτογρϊφηςησ, αξιολϐγηςησ κινδϑνου και ςυναγερμοϑ

Επύπεδο ψηφιακών δεξιοτότων (ςτη χρόςη εφαρμογών αυτοματιςμοϑ
γραφεύου και εξειδικευμϋνων εφαρμογών)
τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, το επύπεδο ψηφιακών δεξιοτότων του
ανθρώπινου δυναμικοϑ κρύθηκε επαρκϋσ. Τπϊρχουν και υπηρεςύεσ, ϐπου το
προςωπικϐ εύναι ϊρτια καταρτιςμϋνο ςε γνώςεισ πληροφορικόσ.
Η χρόςη εφαρμογών αυτοματιςμοϑ γραφεύου (microsoft word, excel, web
browsers, ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου) απϐ το προςωπικϐ κρύθηκε γενικϊ ωσ
επαρκόσ.
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Οι εξειδικευμϋνεσ εφαρμογϋσ που διαθϋτουν οι Τπηρεςύεσ (ηλεκτρονικϐ
πρωτϐκολλο, Ο.Π.., Βϊςεισ Δεδομϋνων, OTS, OPSNA, κ.λπ.) εύναι διαχειρύςιμεσ
απϐ το υπϊρχον προςωπικϐ.
ε κϊθε περύπτωςη, οποιαδόποτε εφαρμογό κρύνεται ϐτι μπορεύ να
λειτουργόςει υπϐ ςυςτηματικό καθοδόγηςη και επιμϐρφωςη.
Σμόμα Β: Εντοπιςμϐσ προβλημϊτων και αδυναμιών, καθώσ και διατϑπωςη
προτϊςεων βελτύωςησ τησ υφιςτϊμενησ οργανωτικόσ δομόσ και βϋλτιςτησ
αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων ανθρώπινων πϐρων.
Β. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΕ ΔΟΜΕ & ΠΟΡΟΙ
Οργανωτικό Δομό:
Προβλόματα ςτην υφιςτϊμενη οργανωτικό δομό
Παρατηρεύται αςϊφεια ςτη διατϑπωςη και οριοθϋτηςη των αρμοδιοτότων
και πολυδιϊςπαςη των υπηρεςιών και των αρμοδιοτότων. Η υφιςτϊμενη
δομό κρύνεται πολϑπλοκη, πολυεπύπεδη, με μεγϊλο αριθμϐ Διευθϑνςεων,
Γενικών Διευθϑνςεων και Σμημϊτων με περιοριςμϋνεσ αρμοδιϐτητεσ. Σα
πολλαπλϊ επύπεδα διούκηςησ καθώσ και οι ςχϋςεισ με την Αποκεντρωμϋνη
Διούκηςη που πηγϊζουν εκ του νϐμου οδηγοϑν ςε μεγϊλη γραφειοκρατύα ςε
ςυνδυαςμϐ και με τισ πολλϋσ απαιτόςεισ του νομικοϑ πλαιςύου.
Απαιτεύται ορθολογικό αντιμετώπιςη τησ οργανωτικόσ δομόσ και
αναδιϊρθρωςη των μονϊδων με γνώμονα τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ και την
καλϑτερη εξυπηρϋτηςη του πολύτη. Αυτϐ μπορεύ να ςυνεπϊγεται ςυγχωνεϑςεισ
ό/και καταργόςεισ μονϊδων, με αντύςτοιχη ό μη ανακατανομό αρμοδιοτότων,
λαμβϊνοντασ υπϐψη και το υφιςτϊμενο ανθρώπινο δυναμικϐ.
Εντοπύςτηκε ςε πολλϋσ περιπτώςεισ η ανϊγκη ανακατανομόσ αρμοδιοτότων, εύτε
μεταξϑ μονϊδων του φορϋα εύτε με μονϊδεσ ϊλλων φορϋων, ϐπωσ
παρουςιϊςτηκε ανωτϋρω (βλ. Ενϐτητα Προβλήματα περιγραφόμενων ςτον
ΟΕΤ αρμοδιοτήτων και διαφορέσ από τισ αςκούμενεσ και Πύνακα 6).
Επύςησ, εντοπύςτηκε η δυνατϐτητα ςυγχώνευςησ/μεταφορϊσ οργανικών
μονϊδων/αρμοδιοτότων, προκειμϋνου να βελτιωθεύ η λειτουργύα/ϊςκηςό τουσ
(βλ.
παρακϊτω,
ΠΡΟΣΑΕΙ
ΘΕΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ/
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ).
Απϐ την ϊλλη, αναφϋρθηκε η ανϊγκη δημιουργύασ κϊποιων μονϊδων, ϐπωσ
γραφεύου Σϑπου και αυτοτελών γραφεύων Αντιπεριφερειαρχών, καθώσ οι
υπηρετοϑντεσ ςε αυτϊ υπϊλληλοι φαύνονται ωσ υπϊλληλοι ϊλλων υπηρεςιών
χωρύσ να ϋχουν καμιϊ ουςιαςτικό ςχϋςη με αυτϋσ. την περύπτωςη αυτό,
δημιουργεύται πλόθοσ προβλημϊτων, απϐ τη χορόγηςη αδειών, την υπογραφό
εντολών μετακύνηςησ, κ.λπ. μϋχρι τη ςτρϋβλωςη τησ πραγματικόσ εικϐνασ του
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δυναμικοϑ των υπηρεςιών, αφοϑ πολλϋσ εμφανύζουν δυναμικϐ μεγαλϑτερο απϐ
αυτϐ που ουςιαςτικϊ απαςχολοϑν (περύπτωςη Δ/νςησ ΔιοικητικοϑΟικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ, βλ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ).
Αντύςτοιχα, υπϊρχει ανϊγκη κατϊργηςησ κϊποιων ϊλλων Σμημϊτων, τα οπούα
δεν ϋχουν πλϋον ουςιαςτικϐ αντικεύμενο και, παρϐλα αυτϊ, διατηροϑν και
προώςταμϋνουσ ακϐμη. τον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ προβλϋπονται οργανικϋσ
μονϊδεσ που δε λειτουργοϑν ό υπολειτουργοϑν. Δεν προβλϋπεται ϋνασ ελϊχιςτοσ
αριθμϐσ υπαλλόλων για τη λειτουργύα των Διευθϑνςεων-Σμημϊτων. Ϊνα
κρύςιμο θϋμα που πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ εύναι η ϑπαρξη προώςταμϋνων χωρύσ
υφιςταμϋνουσ. τουσ Πύνακεσ 9 και 10 που ακολουθοϑν φαύνονται αντύςτοιχα
οι οργανικϋσ μονϊδεσ (34) που απαςχολοϑν προώςτϊμενο χωρύσ υπαλλόλουσ και
αυτϋσ οι οπούεσ λειτουργοϑν χωρύσ προώςτϊμενο.
Πύνακασ 9: Σμόματα/Γραφεύα με μϐνο υπϊλληλο τον προώςτϊμενο
Α/Α

Διεϑθυνςη

1
2

Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ

3

Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών

4
5

Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ

6

Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ

7
8

Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ
Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ

9

Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ

10
11

Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων (ϋδρα)
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ

Σμόμα/Γραφεύο
Αλιεύασ
Κτηνιατρικόσ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ &
Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ &
Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Επαγγϋλματοσ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ &
Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Σεκμηρύωςησ
Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ/ΠΕΑ Γραφεύο ΠΑΜ/ΠΕΑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ/ΠΕΑ Γραφεύο ΠΑΜ/ΠΕΑ ΠΕ Γρεβενών
Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Γρεβενών
Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Καςτοριϊσ
Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Υλώρινασ
Σεχνικών Εφαρμογών
Δημϐςιασ Τγιεινόσ
Πρϐληψησ & Προαγωγόσ
Δια Βύου Μϊθηςησ & Παιδεύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
υντονιςμοϑ
Τγεύασ των Ζώων
ΚΣΕΟ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
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29
30
31
32
33
34

Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Οικονομικοϑ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Γρεβενών
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ

Ιοϑνιοσ 2017

ΚΣΕΟ
Προςϐδων & Περιουςύασ
Τδροοικονομύασ
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων

Πύνακασ 10: Σμόματα/Γραφεύα με υπαλλόλουσ χωρύσ προώςτϊμενο
Α/Α

Διεϑθυνςη

15
16
17

Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Καςτοριϊσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ (ϋδρα)
Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ

18

Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ

19
20

Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Γρεβενών
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Γρεβενών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

21
22

Σμόμα/Γραφεύο
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Δεςκϊτησ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Καςτοριϊσ
Γραφεύο Αγροτικόσ
Οικονομύασ Νεϊπολησ

Αριθμϐσ
υπαλλόλων
4
3
1

Κτηνιατρικϐ Γραφεύο ΒοϏου

1

Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Εορδαύασ

3

Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Κοζϊνησ

6

Κτηνιατρικϐ Γραφεύο ερβύων

3

Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
ιϊτιςτασ
Γραφεύο Αγροτικόσ
Οικονομύασ Αμυνταύου
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Αμυνταύου
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Μελύτησ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Παπαγιϊννη
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο
Υλώρινασ

1
4
4
3
2
6

Προγραμματιςμοϑ

1

Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ &
Απαςχϐληςησ
Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ &
Τγειονομικοϑ Ελϋγχου

2
3
4

Υαρμϊκων & Υαρμακεύων

2
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24
25
26
27
28
29

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Καςτοριϊσ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Κοζϊνησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Κοζϊνησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Υλώρινασ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Υλώρινασ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου
& Σουριςμοϑ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου
& Σουριςμοϑ

30

Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ

31
32
33
34
35
36
37

Διούκηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών

38
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Υαρμϊκων & Υαρμακεύων

1

Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ

2

Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ &
Τγειονομικοϑ Ελϋγχου

2

Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ

2

Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ &
Τγειονομικοϑ Ελϋγχου

2

Σουριςμοϑ

1

Τποςτόριξησ τησ Εκπαύδευςησ

2

Τποςτόριξησ Περιφερειακών
υςτημϊτων
Γραμματεύασ
Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
Γραμματεύασ
Προςωπικοϑ & Μιςθοδοςύασ
Κοινωνικόσ Αρωγόσ
Αδειών Κυκλοφορύασ
Φορόγηςησ Αδειών Οδόγηςησ
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου &
Δημοςύων χϋςεων
Γραφεύο Περιφερειϊρχη
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη
Π.Ε. Κοζϊνησ
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη
ΠΕ Υλώρινασ

3
3
3
3
3
2
1
2
3
1
1
1

Επιςημϊνθηκε η ϋλλειψη γραμματειακόσ υποςτόριξησ των περιςςϐτερων
υπηρεςιών, με αποτϋλεςμα τη λειτουργύα «ϊτυπων» ενδοϒπηρεςιακών δομών,
που, ςε ςυνδυαςμϐ με την ϋλλειψη προςωπικοϑ, δημιουργεύ προβλόματα ςτη
λειτουργύα τουσ. Πρϋπει να εξεταςτεύ το ενδεχϐμενο λειτουργύασ ενιαύασ
Γραμματειακόσ υποςτόριξησ των υπηρεςιών και η δυνατϐτητα ςτελϋχωςησ τησ
ενιαύασ δομόσ με υπαλλόλουσ πληροφορικόσ ό Φειριςτϋσ Η/Τ.
Προτεύνεται να επανεξεταςτοϑν τα Σμόματα των Δ/νςεων ϋδρασ, η δυνατϐτητα
ςτελϋχωςησ αυτών των Δ/νςεων και να γύνει επαναπροςδιοριςμϐσ των
αρμοδιοτότων τουσ, ώςτε η λειτουργύα τουσ να εύναι διακριτό και ςτοχευμϋνη
ςτο ςυντονιςτικϐ τουσ ϋργο. Επιπλϋον, απαιτεύται ςαφϋςτερη διϊκριςη και
κατανομό των αρμοδιοτότων των τμημϊτων τησ ϋδρασ και των τμημϊτων των
Περιφερειακών Ενοτότων.
Διαπιςτώθηκε η απουςύα καθοριςμοϑ ϋργου-ςτϐχων και ελϋγχου αποτελεςμϊτων.
Αναφϋρθηκε το πρϐβλημα μη αντικειμενικόσ αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ και
παραγωγικϐτητασ των υπηρεςιών, με αποτϋλεςμα κϊποιεσ απϐ αυτϋσ να εύναι
υπερτιμημϋνεσ και υπεραξιολογημϋνεσ, γιατύ ϋχουν τη δυνατϐτητα να φαύνονται
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προσ τα ϋξω, ενώ κϊποιεσ απϐ αυτϋσ να υποβαθμύζονται, γιατύ η εργαςύα τουσ δε
δημοςιοποιεύται οϑτε ενδιαφϋρει το κοινϐ. Κϑριο ζότημα θεωρεύται και ο
ϋλεγχοσ τησ απϐδοςησ κϊθε υπαλλόλου, προςδιορύζοντασ τισ υποχρεώςεισ του
και τον ϐγκο τησ εργαςύασ που πρϋπει να παρϊγει, δύνοντασ και τα αναγκαύα
κύνητρα.
Η μεταβύβαςη αρμοδιοτότων και η παροχό εξουςιοδϐτηςησ υπογραφόσ ςε
ϐργανα διούκηςησ και επιμϋρουσ οργανικϋσ μονϊδεσ κρύθηκε απαραύτητη απϐ το
ςϑνολο ςχεδϐν των υπηρεςιών, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η εϑρυθμη και
αποδοτικό λειτουργύα τουσ, μϋςω ταχϑτερησ διεκπεραύωςησ των υπηρεςιακών
θεμϊτων. Σα προβλόματα εμφανύζονται ιδιαύτερα ϋντονα ςτισ υπηρεςύεσ των
Περιφερειακών
Ενοτότων,
ϐπου
αναφϋρθηκε
ϐτι
δημιουργοϑνται
καθυςτερόςεισ ςτην εξυπηρϋτηςη του κοινοϑ, χϊςιμο χρϐνου για τουσ
υπαλλόλουσ και περιττϊ ϋξοδα μετακινόςεων για τη διακύνηςη τησ
αλληλογραφύασ.
Σϋλοσ, εντοπύςτηκε η ανϊγκη ςυςτηματικοϑ τρϐπου καταγραφόσ των αναγκών
ςτελϋχωςησ και αξιοπούηςησ του υφιςτϊμενου ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ
Περιφϋρειασ, με βϊςη αναλυτικϊ περιγρϊμματα εργαςύασ και χϋδια τελϋχωςησ.
Προβλόματα ςτην υφιςτϊμενη δομό και λειτουργύα των γεωγραφικϊ
αποκεντρωμϋνων υπηρεςιών κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα
Σα περιςςϐτερα λειτουργικϊ προβλόματα ςχετύζονται με τη μη μεταβύβαςη
αρμοδιοτότων και τη μη παροχό εξουςιοδϐτηςησ υπογραφόσ ςε ϐργανα
διούκηςησ και επιμϋρουσ οργανικϋσ μονϊδεσ, γεγονϐσ που δημιουργεύ
καθυςτερόςεισ ςτη διεκπεραύωςη υποθϋςεων πολιτών αλλϊ και ςτην ϋκδοςη
διοικητικών πρϊξεων. Προβλόματα αναφϋρθηκε ϐτι δημιουργοϑνται απϐ την
ανϊγκη προςυπογραφόσ αποφϊςεων Περιφερειϊρχη απϐ το Γενικϐ Δ/ντό, την
ϐχι ϊμεςη υπογραφό αποφϊςεων Περιφερειϊρχη, εξαιτύασ τησ ανϊγκησ
μεταφορϊσ τησ απϐφαςησ προσ υπογραφό ό λϐγω απουςύασ του υπογρϊφοντοσ,
την ανϊγκη ϋγκριςησ μετακύνηςησ εκτϐσ ϋδρασ του Δ/ντό απϐ το Γενικϐ Δ/ντό
(π.χ. περύπτωςη Κτηνιατρικών Γραφεύων Καςτοριϊσ που ςυςτεγϊζονται με το
Σμόμα Κτηνιατρικόσ και βρύςκονται ςε απϐςταςη 6 χιλιομϋτρων απϐ την πϐλη
τησ Καςτοριϊσ). Σα προβλόματα κρύνεται ϐτι θα ξεπεραςτοϑν ςε μεγϊλο βαθμϐ
με την καθιϋρωςη και εκτεταμϋνη χρόςη τησ ψηφιακόσ υπογραφόσ.
Αναφϋρθηκε το πρϐβλημα διαφορετικόσ ερμηνεύασ - εφαρμογόσ τησ ύδιασ
νομοθεςύασ απϐ υπηρεςύα ΠΕ ςε υπηρεςύα ΠΕ. Επύςησ, καταγρϊφηκε
διαφορετικό αντιμετώπιςη ύδιων διαδικαςιών απϐ ΠΕ ςε ΠΕ, λϐγω
διαφορετικών επιλογών των κατϊ τϐπουσ ΤΔΕ (π.χ. προβλόματα μετακύνηςησ
των υπαλλόλων Πληροφορικόσ απϐ την ΠΕ Γρεβενών, γιατύ δεν αναγνωρύζονται
απϐ την τοπικό ΤΔΕ). Ζητοϑμενο αποτελεύ η τυποπούηςη των διαδικαςιών που
ακολουθοϑνται.
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Επύςησ, καταγρϊφηκαν περιπτώςεισ υπηρεςιών Περιφερειακών Ενοτότων, οι
οπούεσ αςκοϑν ςτην πρϊξη αρμοδιϐτητεσ που οργανικϊ ανόκουν ςτην Τπηρεςύα
τησ ϋδρασ, προκειμϋνου να εξυπηρετηθοϑν αποτελεςματικϐτερα οι πολύτεσ
(περύπτωςη Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ, αρμοδιϐτητα ϊρθρου 16,
παρ. 5α Π.Δ/τοσ 146/2010, περύπτωςη Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών). ήπωσ προαναφϋρθηκε, απαιτεύται ςαφϋςτερη διϊκριςη
και κατανομό των αρμοδιοτότων των τμημϊτων τησ ϋδρασ και των τμημϊτων
των Περιφερειακών Ενοτότων.
Κρύνεται ςκϐπιμο οι αρμοδιϐτητεσ που ςχετύζονται με αδειοδοτόςεισ που
προϒποθϋτουν ϋλεγχο να αςκοϑνται απϐ την ύδια οργανικό μονϊδα, τϐςο για
πρακτικοϑσ - λειτουργικοϑσ λϐγουσ (τόρηςη φακϋλου- γνώςη ιςτορικοϑ
υπϐθεςησ) ϐςο και για λϐγουσ βϋλτιςτησ εξυπηρϋτηςησ του πολύτη (αποφυγό
επιβϊρυνςησ πολιτών με ϊςκοπεσ μετακινόςεισ εκτϐσ των ορύων τησ
Περιφερειακόσ Ενϐτητασ ϐπου ϋχουν την ϋδρα τουσ) (περύπτωςη Σμόματοσ
Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ, αρμοδιϐτητεσ ϊρθρου 16, παρ. 5β, 5γ Π.Δ/τοσ
146/2010).
Εντοπύςτηκε ϊςκοπη αϑξηςη τησ γραφειοκρατύασ, λϐγω του ενδιϊμεςου ρϐλου
που καλεύται να ϋχει η Τπηρεςύα τησ ϋδρασ ςτη διακύνηςη των ςτατιςτικών
ςτοιχεύων, εγκυκλύων, αποφϊςεων, κ.λπ., μεταξϑ των αποκεντρωμϋνων
υπηρεςιών των Περιφερειακών Ενοτότων και τησ Κεντρικόσ Αρμϐδιασ Αρχόσ
(Τπουργεύο κ.λπ.).
Ϊνα ςημαντικϐ ζότημα που αναδεύχτηκε εύναι η ανϊγκη λειτουργύασ Σμόματοσ
Προγραμματιςμοϑ ςε κϊθε ΠΕ, προκειμϋνου να γύνεται αποτελεςματικϐτερα ςε
τοπικϐ επύπεδο η προετοιμαςύα, υλοπούηςη, παρακολοϑθηςη ϐλων των ϋργων
τησ ΠΕ. Λϐγω τησ κατϊργηςησ των Δ/νςεων Προγραμματιςμοϑ και Ανϊπτυξησ
ςτισ Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ, δεν υπϊρχει πλϋον ϋνασ ςυντονιςμϐσ τοπικϊ απϐ
κϊποιο τμόμα ϐλων των ενεργειών, διαδικαςιών και υπηρεςιών που
απαιτοϑνται για την προετοιμαςύα, υλοπούηςη και διαχεύριςη ϐλων των ϋργων
τησ ΠΕ (ςτην περύπτωςη τησ ΠΕ Καςτοριϊσ, το ρϐλο αυτϐν καλοϑνται να τον
αναπληρώςουν δϑο υπϊλληλοι του τμόματοσ Πληροφορικόσ με παρϊλληλη
απαςχϐληςη ςτην Δ/νςη Προγραμματιςμοϑ τησ Ϊδρασ). Ψσ εκ τοϑτου,
προτεύνεται η δημιουργύα τμόματοσ προγραμματιςμοϑ ςε κϊθε ΠΕ, το οπούο να
ανόκει ςτη Δ/νςη Προγραμματιςμοϑ τησ ϋδρασ, ώςτε να υπϊρχει ο ςυντονιςμϐσ
και ο ϋλεγχοσ ςε Περιφερειακϐ επύπεδο (βλ. παρακϊτω, ΠΡΟΣΑΕΙ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ).
Αναφϋρθηκε η πλημμελόσ λειτουργύα του Εργαςτηρύου ΠΕ Υλώρινασ, κυρύωσ
λϐγω ϋλλειψησ βαςικοϑ τεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ, του Κτηνιατρικοϑ Γραφεύου
Δεςκϊτησ, ϐπου χρειϊζεται και δεϑτεροσ Κτηνύατροσ και των Κτηνιατρικών
Γραφεύων Σςοτυλύου – ιϊτιςτασ και ερβύων, λϐγω υποςτελϋχωςησ.
Προβλόματα ϋλλειψησ ςυντονιςμοϑ και κακόσ επικοινωνύασ
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Η ςυνεργαςύα και η απρϐςκοπτη διϊχυςη πληροφοριών μεταξϑ ϐλων των
οργανικών μονϊδων τησ Περιφϋρειασ εύναι προϒπϐθεςη για το ςυντονιςμϐ των
δρϊςεων και την επύτευξη των ςτρατηγικών τησ ςτϐχων. ε πολλϋσ
περιπτώςεισ, ωςτϐςο, παρατηρεύται αδυναμύα ςυντονιςμοϑ, ςυνεργαςύασ και
επικοινωνύασ μεταξϑ υπηρεςιών, τϐςο εντϐσ ϐςο και εκτϐσ του φορϋα, γεγονϐσ
που δυςχεραύνεται απϐ τη μη ςαφό καταγραφό και ςυχνό αλληλοεπικϊλυψη
των αρμοδιοτότων. Επύςησ, ανεπϊρκεια ςτην ενδοϒπηρεςιακό επικοινωνύα
εντοπύςτηκε και ςτην απαραύτητη ςυνεργαςύα μεταξϑ των υπηρεςιών ςε
ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ για θϋματα ϐπωσ ο ςχεδιαςμϐσ επιχειρηςιακών
προγραμμϊτων ό η υλοπούηςη ευρωπαώκών και εθνικών προγραμμϊτων.
Αναφϋρθηκε ϐτι απαιτεύται καλϑτεροσ ςυντονιςμϐσ ανϊμεςα ςτισ Τπηρεςύεσ:
Αντιπεριφερειαρχών - Δ/νςεων Σεχνικών Ϊργων - Δ/νςησ Προγραμματιςμοϑ Δ/νςησ Οικονομικοϑ. Αναγκαύα, πϋραν τοϑτου, κρύνεται και η ενημϋρωςη των
Δ/νςεων Σεχνικών Ϊργων επύ του προγραμματιςμοϑ τησ Διούκηςησ ςτην
καταςκευό ϋργων ό ςτη ςϑνταξη μελετών ό ςτη ςϑναψη προγραμματικών
ςυμβϊςεων.
Η κακό επικοινωνύα μεταξϑ των υπηρεςιών, ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ,
εντοπύζεται ςτην αδυναμύα ό και την παρϊλειψη διαχεύριςησ ηλεκτρονικών
ςυςτημϊτων πληροφϐρηςησ. Τπϊρχουν περιπτώςεισ αδυναμύασ ϊμεςησ
επικοινωνύασ μϋςω των ΣΠΕ, λϐγω υποςτελϋχωςησ τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ &
Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και ελλιπών γνώςεων υπαλλόλων. Σα
προβλόματα αυτϊ κρύνεται ϐτι θα μποροϑςαν να αντιμετωπιςτοϑν με την
ευρεύα, κατϊλληλη, ςυςτηματικό και απρϐςκοπτη χρόςη των ΣΠΕ, τη ςυνεχό
εκπαύδευςη των υπαλλόλων ςε θϋματα χρόςησ ηλεκτρονικών ςυςτημϊτων
διακύνηςησ πληροφοριών και ενδοϒπηρεςιακόσ επικοινωνύασ, τη διαρκό
εκπαύδευςη των αιρετών οργϊνων διούκηςησ ςε θϋματα Δημϐςιασ Διούκηςησ και
λειτουργύασ του Οργανιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ, αλλϊ και τακτικϋσ ςυςκϋψεισ ςτα
πλαύςια Γενικών Δ/νςεων.
Σο πρϐβλημα ελλιποϑσ επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ εντοπύζεται πιο ϋντονο ςτισ
υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων. Προβλόματα ανακϑπτουν και απϐ τη
διαφορετικό ερμηνεύα - εφαρμογό τησ ύδιασ νομοθεςύασ απϐ υπηρεςύα ΠΕ ςε
υπηρεςύα ΠΕ, το διαφορετικϐ χρϐνο ενημϋρωςησ για αλλαγό διαδικαςιών αλλϊ
και δομικϊ προβλόματα οργϊνωςησ των υπηρεςιών ςϑμφωνα με το
«Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ».
Αναφϋρθηκε το πρϐβλημα των πολϑ μεγϊλων καθυςτερόςεων για εγκρύςεισ
αποφϊςεων απϐ ϐργανα και επιτροπϋσ που προϋβλεψε ο «ϊκρωσ
γραφειοκρατικϐσ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» (Περιφερειακϐ υμβοϑλιο, Οικονομικό
Επιτροπό, Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη, Τ.Δ.Ε., Δ/νςη Οικονομικοϑ, ΑΔΑ, ΑΔΑΜ,
κ.λπ.). Η «οργανοπληξύα» που διακρύνει το υφιςτϊμενο θεςμικϐ πλαύςιο
προκαλεύ μια ςειρϊ προβλημϊτων τα οπούα εντεύνουν τη γραφειοκρατύα,
αυξϊνουν την εργαςιακό πύεςη, αποδομοϑν τον πολύτη. Ψσ παραδεύγματα
αναφϋρθηκαν η μη ϋγκριςη ανϊρτηςησ αποφϊςεων των ςυλλογικών οργϊνων
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(Π.., Οικονομικό Επιτροπό), η κατϊχρηςη τησ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ο ϋλεγχοσ
ςκοπιμϐτητασ (και ϐχι νομιμϐτητασ) των ΤΔΕ, η ϊςκοπη αλληλογραφύα: ΤΠ.Ε.
– ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ – ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ, η
ανϊρτηςη ςτο ΚΗΜΔΗ και E-PROCUREMENT κ.λπ.
Φαρακτηριςτικό, επύςησ, περύπτωςη αποτελοϑν οι Κτηνιατρικϋσ Τπηρεςύεσ.
Αναφϋρεται ϐτι, λϐγω τησ μη υπαγωγόσ των Κτηνιατρικών Σμημϊτων
διοικητικϊ ςτη Διεϑθυνςη Κτηνιατρικόσ, δημιουργοϑνται ςοβαρϊ προβλόματα
ςυντονιςμοϑ και κακόσ επικοινωνύασ. Τπϊρχουν κωλϑματα ϐςον αφορϊ τη
διούκηςη των τμημϊτων, π.χ. απϐ Προώςταμϋνουσ τησ ΔΑΟΚ οι οπούοι εύναι
Γεωπϐνοι (αναφορϊ Δ/νςησ Κτηνιατρικόσ ϋδρασ, βλ. παρακϊτω ΠΡΟΣΑΕΙ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ).
Σο γεγονϐσ ϐτι δεν υπϊρχει ςυγχρονιςμϐσ και κοινό αντιμετώπιςη των θεμϊτων
περιφερειακϊ, αλλϊ παρατηρεύται ϋλλειψη ςυντονιςμοϑ των υπηρεςιών μεταξϑ
τουσ και μιασ κοινόσ κατεϑθυνςησ, αποδύδεται και ςτην ανυπαρξύα Γενικοϑ
Διευθυντό ςε πολλϋσ υπηρεςύεσ. Θεωρεύται ϐτι η ϑπαρξη Γενικοϑ Διευθυντό θα
βοηθοϑςε ςτην τόρηςη κϊποιων ενιαύων διαδικαςιών αλλϊ και ςτον ϋλεγχο
αυτών. Σο πρϐβλημα επιτεύνεται απϐ τη μη μεταβύβαςη αρμοδιοτότων, με ϐ,τι
αυτϐ ςυνεπϊγεται.
Απϐ την ϊλλη, αναφϋρεται ϐτι απϐ την εφαρμογό του Ν. 3852/2010
«Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» παρατηρόθηκαν περιςτατικϊ παρϊκαμψησ των
τοπικών περιφερειακών υπηρεςιών (των Περιφερειακών Ενοτότων) απϐ
πολύτεσ και/ό επιχειρηματύεσ οι οπούοι αποτεύνονται ςτισ Τπηρεςύεσ τησ ϋδρασ
τησ Περιφϋρειασ κατϊ το δοκοϑν, αγνοώντασ οι τελευταύεσ το ιςτορικϐ τησ
υπϐθεςησ, με αποτϋλεςμα η υπηρεςύα εν’ ϐλω να κινδυνεϑει να εμφανύζει
διαφορετικό θϋςη για την ύδια υπϐθεςη. Η ϊςκηςη των αρμοδιοτότων των
Περιφερειακών Ενοτότων κρύνεται ϐτι θα πρϋπει να γύνεται απϐ την υπηρεςύα
ςτην ϋδρα τησ οπούασ ϋχει και την ϋδρα του ο εξυπηρετοϑμενοσ πολύτησ/
επιχεύρηςη (αναφορϊ Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ).
Προτεύνεται η πλόρησ προτυποπούηςη των διαδικαςιών, προκειμϋνου αυτϋσ να
εύναι ςαφεύσ, εϑκολα κατανοητϋσ και χωρύσ γκρύζεσ περιοχϋσ που οδηγοϑν ςε
αυτοςχεδιαςμϐ. ε κϊθε περύπτωςη, η απαραύτητη ςυνεργαςύα θα πρϋπει να
αποτυπώνεται ςτον Οργανιςμϐ Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ, ϐπωσ
και η ανϊγκη ςυγκρϐτηςησ διατμηματικών ομϊδων εργαςύασ για την
αποτελεςματικϐτερη υλοπούηςη ειδικών ϋργων-δρϊςεων, ςε μϐνιμη βϊςη, προσ
ικανοπούηςη τησ ανϊγκησ πολυδιϊςτατησ αντιμετώπιςησ ςυγκεκριμϋνων
θεμϊτων.
Αξιοπούηςη υποςτηρικτικών οργϊνων ςυντονιςμοϑ (π.χ. Επιτροπών,
υμβουλύων, Ομϊδων εργαςύασ)
Αναφϋρθηκε η αϑξηςη φϐρτου αρμοδιοτότων, λϐγω ςυμμετοχόσ εξειδικευμϋνου
προςωπικοϑ ςε επιτροπϋσ ελϋγχου ςτα αναπτυξιακϊ προγρϊμματα (Π.Ο.Ε.) ϐλησ
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τησ Περιφϋρειασ (πρϐςθετη απαςχϐληςη Γεωπϐνων ΠΕ Δ/νςησ Αγροτικόσ
Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών). Εντοπύςτηκαν δυςλειτουργύεσ ςτο
ϋργο των μεικτών επιτροπών, εξαιτύασ του περιοριςμϋνου αριθμοϑ υπαλλόλων
και του αυξημϋνου ϋργου των υπηρεςιών, ιδιαύτερα κϊποιεσ χρονικϋσ περιϐδουσ,
αλλϊ και ςε ϊλλα διοικητικϊ ζητόματα (περύπτωςη μη ςυγκρϐτηςησ
Περιφερειακόσ Επιτροπόσ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ και Εκπαύδευςησ, παρϊ
τισ ϋγγραφεσ προτροπϋσ τησ Δ/νςησ Διϊ Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου
& Σουριςμοϑ).
Διατυπώθηκε η ϊποψη ϐτι τα πολλϊ υποςτηρικτικϊ ϐργανα δε βοηθοϑν και
πιθανϐν να δημιουργοϑν περαιτϋρω καθυςτερόςεισ. Αναφϋρθηκε, ωςτϐςο, η
ανϊγκη ενεργοπούηςησ δομών, ϐπωσ το πρώην Νομαρχιακϐ υμβοϑλιο
τουριςτικόσ προβολόσ και η πρώην Νομαρχιακό επιτροπό εικαςτικών ϋργων
(πρϐταςη Δ/νςησ Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ).
Ιδιαύτερη αναφορϊ ϋγινε ςτισ Επιτροπϋσ Διαγωνιςμών, που κρύθηκε ϐτι δε
διαθϋτουν το θεωρητικϐ υπϐβαθρο για την αντιμετώπιςη ϐχι μϐνον των
πρακτικών προβλημϊτων, αλλϊ κυρύωσ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, η οπούα
χαρακτηρύζεται απϐ πληθώρα νϐμων και γραφειοκρατικών διαδικαςιών. Πϋραν
τοϑτων, προτεύνεται να εφαρμοςτεύ και εν προκειμϋνω το ϊρθρο 20 παρ. 2 του
Ν. 2503/97 (ΥΕΚ 107 Α΄), ώςτε να επιτρϋπεται η ςϑςταςη, δύχωσ εςωτερικό
διϊρθρωςη «Ομϊδων Διούκηςησ Έργου - ΟΔΕ», οι οπούεσ ςυγκροτοϑνται κατϊ
περύπτωςη, με απϐφαςη του Περιφερειϊρχη, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ
υπηρεςύασ και για ςυγκεκριμϋνο ϋργο. ε κϊθε ΟΔΕ ορύζεται και ο υπεϑθυνοσ
διούκηςησ ϋργου (ΤΔΕ), με γνώςη και πεύρα ςτο αντικεύμενο του ϋργου.
Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι, ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ, ςυγκροτοϑνται ομϊδεσ εργαςύασ
με αποφϊςεισ Περιφερειϊρχη, κρύνεται περιοριςμϋνη η εφαρμογό του θεςμοϑ
των ΟΔΕ (Ομϊδεσ Διούκηςησ Έργου) και τησ διοργανωςιακόσ ςυνεργαςύασ. Για
παρϊδειγμα, απϐ τη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
προτεύνεται, λϐγω τησ μη ϊμεςησ ανταπϐκριςησ ςτα αιτόματϊ τησ απϐ τισ
υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ (για υλοπούηςη ϋργων τησ ό για υλοπούηςη ϋργων
ϊλλων δημϐςιων φορϋων-Τπουργεύων ό για εφαρμογό διατϊξεων Νϐμου που
αφοροϑν ϐλεσ τισ Τπηρεςύεσ τησ ΠΔΜ), ο οριςμϐσ ςε κϊθε Δ/νςη μύασ θϋςησ
εργαςύασ ειδικϐτητασ Πληροφορικόσ ό ο οριςμϐσ ενϐσ υπαλλόλου με γνώςεισ
Πληροφορικόσ (τυπικϋσ ό ϐχι), ϋτςι ώςτε να δημιουργηθεύ μύα «Ομϊδα
Εργαςύασ» τϑπου ΟΔΕ (τησ «Διαϑγειασ») και να μποροϑν οι υπηρεςύεσ τησ ΠΔΜ
να ανταποκριθοϑν αποτελεςματικϐτερα.
Ανθρώπινο Δυναμικϐ:
Καταλληλϐτητα – Επϊρκεια
Σα προβλόματα ςυνδϋονται κυρύωσ με το ςυνεχώσ διογκοϑμενο πρϐβλημα τησ
υποςτελϋχωςησ των υπηρεςιών και την ϋλλειψη ςυγκεκριμϋνων ειδικοτότων
προςωπικοϑ. Γενικϊ, το προςωπικϐ ϋχει επαρκεύσ γνώςεισ-προςϐντα και
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κρύνεται ϐτι υπϊρχει αντιςτοιχύα των κλϊδων/ειδικοτότων του υπϊρχοντοσ
προςωπικοϑ με τισ απαιτόςεισ των λειτουργιών των υπηρεςιών. Καταγρϊφηκε,
ωςτϐςο, ϋντονη η ανϊγκη επιπλϋον εξειδικευμϋνων ειδικοτότων προςωπικοϑ,
ειδικϊ ςε κϊποιεσ υπηρεςύεσ.
Τπϊρχουν περιπτώςεισ ιδιαύτερα υποςτελεχωμϋνων υπηρεςιών, ϐπωσ η Δ/νςη
Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ, ςτην οπούα υπϊρχουν ελλεύψεισ βαςικών ειδικοτότων
(Ιατρών Τγιεινολϐγων, Τγιεινολϐγων Μηχανικών, κ.λπ.), καθώσ και υπηρεςιών
επιφορτιςμϋνων με ελεγκτικϐ ϋργο που ϋχουν ςοβαρϐ πρϐβλημα ϋλλειψησ
επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ (π.χ. Δ/νςεισ Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ
ΠΕ Γρεβενών και Κοζϊνησ, Σμόμα Φορόγηςησ Αδειών Ανϊπτυξησ, Ενϋργειασ &
Υυςικών Πϐρων τησ Δ/νςησ Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ δεν υπϊρχει
Ηλεκτρολϐγοσ/Μηχανολϐγοσ Μηχανικϐσ και το Σμόμα εξυπηρετεύται απϐ
υπϊλληλο τησ ϋδρασ, Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Κοζϊνησ). Ειδικϊ ςτισ υπηρεςύεσ Δημϐςιασ Τγεύασ παρατηρεύται ςυνολικό
ϋλλειψη υπαλλόλων και κυρύωσ Εποπτών Δημϐςιασ Τγεύασ, Κοινωνικών
Λειτουργών, Επιςκεπτών Τγεύασ, Κοινωνιολϐγων, Χυχολϐγων κ.λ.π. Ιδιαύτερη,
επύςησ, εύναι η περύπτωςη του Δ.ΚΣΕΟ, το οπούο βρύςκεται ςε αναςτολό
λειτουργύασ, καθώσ απαιτεύται η ςτελϋχωςό του με προώςτϊμενο, δυο επιπλϋον
ελεγκτϋσ και γραμματεύα, και τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, η οπούα ϋχει ϊμεςη ανϊγκη προςωπικοϑ με εξειδικευμϋνεσ
τεχνικϋσ γνώςεισ, προκειμϋνου να ανταπεξϋλθει επιτυχώσ ςτισ αυξημϋνεσ
υποχρεώςεισ τησ, λϐγω τησ ώθηςησ και ανϊδειξησ τησ Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ. Η αϑξηςη προςωπικοϑ
ειδικοτότων πληροφορικόσ κρύνεται ωσ αναγκαύα ςτο ςϑνολο των υπηρεςιών
τησ Περιφϋρειασ, δεδομϋνησ τησ ςυνεχώσ αυξανϐμενησ διεύςδυςησ των
υποδομών και υπηρεςιών Πληροφορικόσ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ τϐςο
εντϐσ του Οργανιςμοϑ ϐςο και μϋςα ςτο κοινωνικϐ και επιχειρηματικϐ
περιβϊλλον το οπούο καλεύται να εξυπηρετόςει.
τον Πύνακα 11, αποτυπώνεται η αναγκαιϐτητα για περαιτϋρω ενύςχυςη ανϊ
οργανικό μονϊδα, ϐπωσ αυτό προϋκυψε απϐ το ερωτηματολϐγιο που κλόθηκαν
να ςυμπληρώςουν ϐλοι οι προώςτϊμενοι ςε επύπεδο Δ/νςησ.
Πύνακασ 11: Αιτόματα ενύςχυςησ τησ ςτελϋχωςησ ανϊ οργανικό μονϊδα
Απαιτοϑμενεσ ειδικϐτητεσ

Αριθμϐσ

Σμόμα

Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Μηχανικϐσ Περιβϊλλοντοσ-Φωροταξύασ &
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ

1

ΠΕ Πληροφορικόσ, με εξειδύκευςη ςτα
Γεωγραφικϊ υςτόματα Πληροφοριών
(GIS)

1

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 83

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
ΠΕ Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, με ϊριςτη
γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ

Ιοϑνιοσ 2017

1

Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Εξειδικευμϋνο προςωπικϐ
περιβϊλλοντοσ

ςε

θϋματα

Ειδικϐτερα ςτα Σμόματα
των ΠΕ Κοζϊνησ και
Καςτοριϊσ

Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
Εποπτών Δημϐςιασ Τγεύασ
Κοινωνικών Λειτουργών
Επιςκεπτών Τγεύασ
Κοινωνιολϐγων
Χυχολϐγων
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ
Ιατρών Τγιεινολϐγων
Εποπτών Δημϐςιασ Τγεύασ
Επιςκεπτών Τγεύασ
Χυχολϐγων
Κοινωνικών Λειτουργών
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ
Ιατρών Τγιεινολϐγων
Τγιεινολϐγων Μηχανικών
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
ΠΕ και ΣΕ Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Διοικητικών
Εργατοτεχνιτών

για τισ εργαςύεσ
ςυντόρηςησ για
απρϐςκοπτη λειτουργύα
του Εθνικοϑ Οδικοϑ
Δικτϑου τησ ΠΔΜ

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
Εξειδικευμϋνο
ειδικϐτητα)

προςωπικϐ

(ανϊλογη

Για τη ςϑνταξη αλλϊ και
τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ
Προγραμμϊτων Ποιϐτητασ
των ϋργων, που εύναι
απαραύτητα
ςε
ϋργα
προϒπολογιςμοϑ πϊνω απϐ
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ςυγκεκριμϋνο
ϐριο
(1.000.000 € ςϑμβαςη)
Μηχανικών Περιβαλλοντολϐγων

για την εκπϐνηςη αλλϊ και
τον
ϋλεγχο
μελετών
περιβαλλοντικών
επιπτώςεων

Πολιτικϐσ Μηχανικϐσ

1

Οδηγϐσ

1

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Υλώρινασ
Σοπογρϊφοσ Μηχανικϐσ

1

Μηχανολϐγοσ Μηχανικϐσ

1

Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Σοπογρϊφοσ Μηχανικϐσ

1

Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Περιςςϐτερεσ
θϋςεισ
εργαςύασ
ειδικϐτητεσ τεχνικών γνώςεων
Διοικητικό-γραμματειακό υποςτόριξη

με
τουλϊχι
ςτον 1

ε περύπτωςη που δεν
υπϊρξει ενιαύα γραμματεύα

1

Σμόμα Φορόγηςησ Αδειών
Ανϊπτυξησ, Ενϋργειασ &
Υυςικών Πϐρων

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Ηλεκτρολϐγοσ/Μηχανολϐγοσ Μηχανικϐσ

Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ
Ηλεκτρολϐγοσ/Μηχανολϐγοσ Μηχανικϐσ
ΣΕ ό ΠΕ Πληροφορικόσ
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Σοπογρϊφοσ

1

Κτηνύατροι

2

Γεωπϐνοι

3

Διοικητικϐσ ΠΕ

1

(1) ςτο Κτηνιατρικϐ
Γραφεύο Δεςκϊτησ

Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
ΣΕ Ζωικόσ Παραγωγόσ
ΣΕ Υυτικόσ Παραγωγόσ
ΣΕ Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ
Δ/νςη Πολιτικόσ Γησ
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Διοικητικϐ προςωπικϐ κλϊδου ΠΕ, ΣΕ και
ΔΕ
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Κτηνύατροι

2

Σμόμα Κτηνιατρικόσ

Διοικητικού υπϊλληλοι

2

Σμόμα Κτηνιατρικόσ

Δ/νςη Διούκηςησ
ΔΕ Οδηγού
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
ΠΕ Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ

Σμόμα
Προςωπικοϑ
Μιςθοδοςύασ

ΠΕ Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ

Σμόμα
Διαχεύριςησ

ΠΕ Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ

Σμόμα Προμηθειών

&

Λογιςτικόσ

Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
ΠΕ Οικονομικοϑ
ΠΕ Πληροφορικόσ
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
τεχνικού
ΣΕ,
κατεϑθυνςησ

ΠΕ

Μηχανολογικόσ τουλϊχι
ςτον 2

ΣΕ Μηχανολογικόσ κατεϑθυνςησ

τουλϊχι
ςτον 2

Σμόμα ΚΣΕΟ

Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
ΠΕ ό ΣΕ Μηχανικών

Σεχνικϐ Σμόμα

προώςτϊμενοσ,
δυο επιπλϋον ελεγκτϋσ και
γραμματεύα

Δ.ΚΣΕΟ, το οπούο βρύςκεται
ςε αναςτολό λειτουργύασ

Σα παραπϊνω ςτοιχεύα ελόφθηςαν υπϐψη κατϊ τη ςϑνταξη του Πύνακα 34
«Αιτόματα ενύςχυςησ τησ ςτελϋχωςησ» τησ Ενϐτητασ 5, για τη ςυμπλόρωςη των
ΠΙΝΑΚΨΝ ΘΕΕΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ / ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΕΛΕΦΨΗ. Επιςημαύνεται ϐτι η
καταγραφό των αναγκών ςτελϋχωςησ θα επικαιροποιηθεύ για το ςϑνολο των
Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ δομόσ και το πϋρασ των
διαδικαςιών διαβοϑλευςησ.
Επιςημαύνεται, ωςτϐςο, ϐτι πρϋπει να γύνει αναφορϊ κλϊδου και ειδικϐτητασ για
τισ θϋςεισ του μϐνιμου προςωπικοϑ τησ Περιφϋρειασ (ϊρθρο 37 Π.Δ. 146/2010,
ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει), ώςτε να αποφευχθεύ μελλοντικϊ η
αναπλόρωςη κενών θϋςεων απϐ προςωπικϐ ϊλλησ ειδικϐτητασ με
αναντιςτοιχύα αρμοδιοτότων.
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Κρύνεται ϐτι θα πρϋπει να επαναπροςδιοριςτοϑν ό και να διευρυνθοϑν οι κλϊδοι
των υπαλλόλων που μποροϑν να κατϋχουν θϋςη ευθϑνησ (ϊρθρα 38-40 Π.Δ.
146/2010, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει). Παρατηρεύται το φαινϐμενο
υπϊλληλοι με διδακτορικϐ να μην μποροϑν να εξελιχθοϑν, ενώ αναφϋρονται και
ζητόματα ςε επιμϋρουσ ειδικϐτητεσ ανϊ υπηρεςύα, ϐπωσ φαύνεται παρακϊτω
ςτον Πύνακα 12.
Πύνακασ 12: Παρατηρόςεισ ανϊ οργανικό μονϊδα επύ των κλϊδων
υπαλλόλων που μποροϑν να κατϋχουν θϋςεισ ευθϑνησ
Κλϊδοσ/ειδικϐτητα

Παρατηρόςεισ

Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
ΣΕ Μαιών

Δεν προβλϋπεται απϐ τισ οργανικϋσ
διατϊξεισ για την κϊλυψη θϋςησ ευθϑνησ
Προώςταμϋνου Σμόματοσ, ενώ προβλϋπεται
για την κϊλυψη θϋςησ Προώςταμϋνου
Δ/νςησ

Σμόμα Εμπορύου και Σουριςμοϑ των ΠΕ
ΣΕ Σεχνολϐγων Σροφύμων
ΣΕ Σεχνολϐγων Γεωπϐνων
ΠΕ Επικοινωνύασ και ΜΜΕ

Πρϋπει να προβλεφθοϑν οι ειδικϐτητεσ ςε
θϋςη Προώςταμϋνου

Δε ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ ειδικϐτητεσ για
θϋςεισ προώςταμϋνων-διευθυντών, ακϐμα
και ςε τμόματα ςυναφό, ϐπωσ
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη

Δ/νςεισ Σεχνικών Ϊργων
ΠΕ Γεωλϐγοσ
ΣΕ Μηχανικού

Δεν μπορεύ να προϏςταται ΠΕ Γεωλϐγοσ,
καθώσ δεν ϋχει το γνωςτικϐ υπϐβαθρο,
οϑτε «ΣΕ Μηχανικού ϐλων των κλϊδων»,
ϐταν μϊλιςτα προβλϋπεται ϐτι ςτα Σμόματα
τησ Δ/νςησ προϏςτανται μϐνο ΠΕ Μηχανικού

Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
ΠΕ - ΣΕ Μηχανικών

το Σμόμα Αδειών Κυκλοφορύασ και ςτο
Σεχνικϐ Σμόμα να προβλϋπονται
προώςτϊμενοι μϐνο ΠΕ ό ΣΕ Μηχανικών

Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
ΣΕ Ηλεκτρολϐγων

Απαιτεύται να προςτεθεύ ςτο ϊρθρο 40 παρ.
57 του ΠΔ 146/2010 η πρϐταςη και ΣΕ
Ηλεκτρολϐγων «το Σμόμα Αδειών
Κυκλοφορύασ προϏςταται υπϊλληλοσ των
κλϊδων ΠΕ Μηχανολϐγων Μηχανικών, ΠΕ
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικοϑ –
Οικονομικοϑ ό ΣΕ Μηχανικών Μηχανολογύασ,
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ΣΕ Μηχανικών Οχημϊτων, ΣΕ
Ηλεκτρονικών» και ΣΕ Ηλεκτρολϐγων
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
ΠΕ Μηχανικών

Προτεύνεται ςτο Σμόμα Προμηθειών να ϋχει
τη δυνατϐτητα να προϏςταται και
υπϊλληλοσ του κλϊδου ΠΕ Μηχανικών

Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Αυτοτελϋσ Σμόμα Παλλαώκόσ Ωμυνασ & Πολιτικόσ χεδύαςησ Εκτϊκτων
Αναγκών (Π.Α.Μ. Π..Ε.Α.)
ΣΕ Πληροφορικόσ

Δεδομϋνου ϐτι ςτα πλαύςια τησ ανοιχτόσ
διακυβϋρνηςησ και των ςϑγχρονων
απαιτόςεων με εφαρμογϋσ νϋων
Σεχνολογιών (GIS- δορυφορικών
δεδομϋνων -GPRS κ.λπ.) η καλό χρόςη
ςυςτημϊτων Πληροφορικόσ εύναι
απαραύτητη, προτεύνεται τροποπούηςη του
Οργανιςμοϑ (ϊρθρα 39, 40 ΠΔ 146/2010),
προκειμϋνου ςτην Αυτοτελό Δ/νςη
Πολιτικόσ Προςταςύασ και ςτο Αυτοτελϋσ
Σμόμα ΠΑΜ ΠΕΑ να μποροϑν να
προϏςτανται και υπϊλληλοι κλϊδου ΣΕ
Πληροφορικόσ

Σο κρύςιμο ζότημα τησ υποςτελϋχωςησ, το οπούο τύθεται ςτο ςϑνολο των
οργανικών μονϊδων τησ Περιφϋρειασ, επιτεύνεται απϐ την κινητικϐτητα των
υπαλλόλων και την αποχώρηςη απϐ την υπηρεςύα, κυρύωσ λϐγω
ςυνταξιοδϐτηςησ, αλλϊ και απϐ την προβληματικό κατανομό του προςωπικοϑ.
Ση δεδομϋνη ςτιγμό, καταμετρώνται (16) υπϊλληλοι αποςπαςμϋνοι ςε ϊλλουσ
φορεύσ και μϐνο (6) υπϊλληλοι αποςπαςμϋνοι απϐ ϊλλουσ φορεύσ ςε υπηρεςύεσ
τησ Περιφϋρειασ. Εύναι φανερϐ ϐτι η αναλογύα αποςπϊςεων (περύπου 1/3) δεν
ευνοεύ τη ςτελϋχωςη του φορϋα, αντιθϋτωσ κρύςιμεσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ η Δ/νςη
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ και οι Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ, αποδυναμώνονται,
καθώσ εύναι πολϑ δϑςκολη η αναπλόρωςη του προςωπικοϑ που αποχωρεύ.
τουσ Πύνακεσ 13 και 14 παρουςιϊζεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη ωσ προσ τισ
αποςπϊςεισ απϐ και προσ το φορϋα.
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Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου &
Δημοςύων χϋςεων (ϋδρα)
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ
Διούκηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ
Υλώρινασ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ
χεδιαςμοϑ
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ
Γενικϐ ϊθροιςμα

1
1

1
4

3

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

2
1
5

Γενικϐ ϊθροιςμα

Τπουργεύο Ανϊπτυξησ &
Ανταγωνιςτικϐτητασ,
ΕΤΔ Ε.Π. "Τποδομέσ μεταφορών,
περιβάλλον & αειοφόροσ ανάπτυξη"

Τπουργεύο Ανϊπτυξησ

ΤΠΕΦΨΔΕ

Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ
Δυτ. Μακεδονύασ

ΟΕ

Διαχειριςτικό Αρχό

Δ/νςη Τδϊτων Αποκεντρωμϋνη
Μακεδονύασ-Θρϊκησ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ

Γραφεύα του ΚΚΕ

Πύνακασ 13: Αποςπαςμϋνοι υπϊλληλοι ςε ϊλλουσ φορεύσ

1
1

1

5

1

1
1

1

Πύνακασ 14: Αποςπαςμϋνοι υπϊλληλοι απϐ ϊλλουσ φορεύσ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΦΗ

Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Γραφεύο Περιφερειϊρχη
Γενικϐ ϊθροιςμα

ϑνολο

1
1
1
1
1
1
6

Επιπροςθϋτωσ, καταγρϊφηκε μεγϊλοσ αριθμϐσ υπαλλόλων (67-69) που ϋχουν
πρϐθεςη αποχώρηςησ, κυρύωσ λϐγω ςυνταξιοδϐτηςησ, μϋςα ςτα επϐμενα
τϋςςερα χρϐνια, ϐπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 15.
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Πύνακασ 15: Τπϊλληλοι που ϋχουν πρϐθεςη αποχώρηςησ ϋωσ το 2019
Οργανικό Μονϊδα

Αριθμϐσ υπϊλληλων που
ϋχουν πρϐθεςη
αποχώρηςησ ϋωσ το 2019

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (ΕΔΡΑ)
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΨΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ϋδρα)

2
3 με ςυνταξιοδϐτηςη
1 με μετϊταξη
1 με τη λόξη τησ
απϐςπαςησ 30-4-2016
5
0
8
2
2
3
22

ϑνολο
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΪΡΓΨΝ (ϋδρα)
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΪΡΓΨΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ Π.Ε. ΥΛΨΡΙΝΑ
ϑνολο
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
0
Δ/ΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
0
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (ϋδρα)
1
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ (ϋδρα)
0
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ
2
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ
0
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Ε. ΥΛΨΡΙΝΑ
2
ϑνολο
5
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣ. ΟΙΚ/ΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ϋδρα)
0
Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ϋδρα)
1
Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ (ϋδρα)
1
Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑ & ΚΣΗΝ/ΚΗ ΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ
4
2-4 / 3 (ΣΜΗΜΑ
Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑ & ΚΣΗΝ/ΚΗ ΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕ
ΚΑΣΟΡΙΑ)
Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑ & ΚΣΗΝ/ΚΗ ΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ
4
3 (ΣΜΗΜΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑ & ΚΣΗΝ/ΚΗ ΣΗ Π.Ε. ΥΛΨΡΙΝΑ
ΠΕ ΥΛΨΡΙΝΑ)
ϑνολο
15-17
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ/ΝΗ ΒΙΟΜ., ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ (ϋδρα)
0
Δ/ΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, ΑΠΑΦ., ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ
(ΕΔΡΑ)

2

Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ

2
0
1
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Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Ε. ΥΛΨΡΙΝΑ
ϑνολο
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ
ϑνολο
Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ Π.Ε. ΚΑΣΟΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΨΝ
Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ Π.Ε. ΥΛΨΡΙΝΑ
ϑνολο
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ (ϋδρα)
Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ϋδρα)
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Π.Ε.
ΚΑΣΟΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΨΝ
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Π.Ε.
ΥΛΨΡΙΝΑ
ϑνολο
ΑΤΣΟΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Νομικό Τπηρεςύα (ϋδρα)
Αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου (ϋδρα)
Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ-ΠΕΑ (ϋδρα)
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου και Δημοςύων χϋςεων
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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1
6
7 με ςυνταξιοδϐτηςη
1 ςε ϊλλη υπηρεςύα
8
2
1
4
15
0
--0
0
2
2
4
0

0
0
67-69

Καταγρϊφηκε, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, το πρϐβλημα μη ςωςτόσ κατανομόσ του
προςωπικοϑ ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ των υπηρεςιών. Παρατηρεύται το
φαινϐμενο υπηρεςύεσ που ϋχουν αποδυναμωθεύ απϐ ϊποψη αντικειμϋνων, λϐγω
κατϊργηςησ πολλών απϐ αυτϊ, να ενδυναμώνονται ςε προςωπικϐ ό αυτϐ να μην
μειώνεται. Αντύςτροφα, παρατηρεύται υπηρεςύεσ που ϋχουν αποδυναμωθεύ ςε
προςωπικϐ και τα αντικεύμενϊ τουσ ςυνεχώσ αυξϊνονται να μην ενιςχϑονται, με
αποτϋλεςμα η ςωςτό λειτουργύα τουσ να επαφύεται ςτην τερϊςτια προςπϊθεια
των υπαλλόλων τουσ. Η ανιςϐτητα αυτό κρύνεται ϐτι εύναι προκλητικό,
δημιουργεύ ϋριδεσ μεταξϑ των υπαλλόλων και πολλϋσ φορϋσ εύναι αναςταλτικϐσ
παρϊγοντασ ςτην παραγωγό εργαςύασ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η
Δ/νςη Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ, η οπούα με την ενδοδιοικητικό
κινητικϐτητα απώλεςε το 2014 με μιασ τϋςςερισ (4) υπαλλόλουσ απϐ καύρια
πϐςτα, ςυνταξιοδοτόθηκε ϋνασ υπϊλληλοσ, μακροχρϐνια αςθενόσ ϋνασ
υπϊλληλοσ, ενώ προςτϋθηκαν, εκτϐσ του τερϊςτιου φϐρτου εργαςύασ, οι
ηλεκτρονικού διαγωνιςμού, η διαδικαςύα ηλεκτρονικών υπογραφών, η ϋκδοςη
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ηλεκτρονικών επιταγών, η απογραφό περιουςιακών ςτοιχεύων, η εκκαθϊριςη
εταιρειών, κ.λπ.
Ϊνα κρύςιμο ζότημα που ανϋκυψε εύναι η ανϊθεςη παρϊλληλων καθηκϐντων ςε
πολϑ μεγϊλο αριθμϐ υπαλλόλων, που ναι μεν ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ εύναι
απαραύτητη για την αντιμετώπιςη των τρεχουςών αναγκών, δημιουργεύ ϐμωσ
πλεύςτα ϐςα προβλόματα. Αναφϋρεται πλόθοσ περιπτώςεων υπαλλόλων που
αςκοϑν ακϐμη και διπλϊ παρϊλληλα καθόκοντα εύτε ςε ϊλλεσ οργανικϋσ μονϊδεσ
πλην αυτόσ που διοικητικϊ ανόκουν ό και εντϐσ τησ μονϊδασ ςτην οπούα
ανόκουν, ακϐμη κι αν κατϋχουν θϋςη ευθϑνησ. Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη τησ
εςωτερικόσ αυτόσ κινητικϐτητασ μϋςω ανϊθεςησ παρϊλληλων καθηκϐντων ςτο
προςωπικϐ του φορϋα παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςτουσ Πύνακεσ 35 και 36 του
Παραρτόματοσ. ήπωσ προκϑπτει, ο αριθμϐσ υπαλλόλων με παρϊλληλα
καθόκοντα ανϊ Διεϑθυνςη εύναι(208), ενώ ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ παρϊλληλων
καθηκϐντων ανϊ Διεϑθυνςη εύναι (259).
Τπϊρχουν περιπτώςεισ οργανικών μονϊδων ςτισ οπούεσ το ςϑνολο ό η
πλειονϐτητα των υπαλλόλων αςκοϑν παρϊλληλα καθόκοντα ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ
(χαρακτηριςτικϊ, και οι 2 υπϊλληλοι τησ Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ αςκοϑν
παρϊλληλα καθόκοντα ςτισ ΠΕ Κοζϊνησ και Γρεβενών, ϐλοι οι υπϊλληλοι του
Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Κοζϊνησ αςκοϑν παρϊλληλα καθόκοντα
με τη Διεϑθυνςη Κτηνιατρικόσ λϐγω ϋλλειψησ προςωπικοϑ, 3 απϐ τουσ 4
υπαλλόλουσ του Σμόματοσ Πληροφορικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ αςκοϑν παρϊλληλα
καθόκοντα ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ, οι 2 απϐ τουσ 4 υπαλλόλουσ τησ Δ/νςησ Διϊ Βύου
Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ εύναι τοποθετημϋνοι με
παρϊλληλα καθόκοντα, οι προώςτϊμενοι των τμημϊτων τησ Αυτοτελοϑσ Δ/νςησ
Πολιτικόσ Προςταςύασ και των Γραφεύων ΠΑΜ-ΠΕΑ αςκοϑν παρϊλληλα
καθόκοντα ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων, ο προώςτϊμενοσ
τησ Αυτοτελοϑσ Δ/νςησ Πολιτικόσ Προςταςύασ καλϑπτει και το Αυτοτελϋσ τμόμα
ΠΑΜ-ΠΕΑ τησ ΠΔΜ). Ο τρϐποσ αυτϐσ ανϊθεςησ καθηκϐντων εύναι ιδιαύτερα
ςυχνϐσ ςτισ Δ/νςεισ τησ Γενικόσ Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ - Κοινωνικόσ Μϋριμνασ
και Σεχνικών Ϊργων (κυρύωσ ϋδρασ και ΠΕ Κοζϊνησ). Αναφϋρονται
χαρακτηριςτικϊ οι περιπτώςεισ του Σμόματοσ Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ Και
Τγειονομικοϑ Ελϋγχου τησ Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Κοζϊνησ, ϐπου υπϊλληλοσ του τμόματοσ αςκεύ παρϊλληλα καθόκοντα ςτη
Διεϑθυνςη Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ και, με την ύδια Απϐφαςη, υπϊλληλοσ τησ
Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ αςκεύ παρϊλληλα καθόκοντα ςτο εν λϐγω τμόμα,
τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ, ϐπου ϐλοι οι υπϊλληλοι ϋχουν παρϊλληλα
καθόκοντα ςτα τρύα Σμόματα τησ ΔΣΕ ϐπωσ και τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ϊργων ΠΕ
Κοζϊνησ, ϐπου φαύνεται να υπηρετοϑν 48 ϊτομα με παρϊλληλα καθόκοντα.
Επύςησ, ςτην περύπτωςη τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, η οπούα ϋχει πϋντε υπαλλόλουσ τησ με παρϊλληλα καθόκοντα ςε
ϊλλεσ υπηρεςύεσ, ενώ η ύδια εύναι επιφορτιςμϋνη με ιδιαύτερα μεγϊλο ϐγκο
εργαςιών, δημιουργεύται πρϐβλημα, καθώσ αναγκϊζεται να μην μπορεύ να
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αναπτϑξει επιπλϋον το εϑροσ εργαςιών τησ και γενικϐτερα την ηλεκτρονικό
διακυβϋρνηςη των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ.
Σα προβλόματα εύναι προφανό: οι υπϊλληλοι, με ϐλη την καλό διϊθεςη και
πρϐθεςη να καλϑψουν τισ αυξημϋνεσ υποχρεώςεισ που ανακϑπτουν απϐ τισ
διαφορετικϋσ τουσ αρμοδιϐτητεσ, προςπαθοϑν να ανταποκριθοϑν ςτισ
αυξημϋνεσ υποχρεώςεισ, χωρύσ ϐμωσ τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ να το
επιτυγχϊνουν. Σαυτϐχρονα, παρατηροϑνται φαινϐμενα δυςλειτουργύασ, τϐςο
ςτη ρϑθμιςη τησ εργαςύασ, ςτον τρϐπο αξιολϐγηςησ, ςτον τρϐπο χορόγηςησ
αδειών, ςτισ ώρεσ τησ παρεχϐμενησ υπηρεςύασ, ϐςο και ςτην εξυπηρϋτηςη του
κοινοϑ, ειδικϊ ςε υπηρεςύεσ υψηλόσ ϋνταςησ εξυπηρϋτηςησ κοινοϑ (π.χ. Δ/νςεισ
Μεταφορών & Επικοινωνιών). Γενικϊ, διαπιςτώνεται ϐτι τα παρϊλληλα
καθόκοντα δε λϑνουν προβλόματα, αντιθϋτωσ δημιουργοϑν επιπρϐςθετα.
υμπεραύνεται ϐτι οι υπϊλληλοι θα πρϋπει να εύναι τοποθετημϋνοι μϐνο ςε ϋνα
τμόμα για να αςκοϑν τα καθόκοντϊ τουσ χωρύσ προςτριβϋσ. Σα παρϊλληλα
καθόκοντα αποδυναμώνουν την παραγωγικό ικανϐτητα των υπηρεςιών που
διαθϋτουν το προςωπικϐ τουσ για ςυγκεκριμϋνεσ ημϋρεσ ό αρμοδιϐτητεσ ςε
ϊλλεσ υπηρεςύεσ. Απϐ την ϊλλη, εύναι οξϑμωρο οι υπηρεςύεσ να αιτοϑνται
προςωπικϐ για να ανταπεξϋλθουν ςτον καθημερινϐ φϐρτο εργαςύασ τη ςτιγμό
που διαθϋτουν δικοϑσ τουσ υπαλλόλουσ ςε ϊλλεσ Τπηρεςύεσ, εύτε αποκλειςτικϊ
με απϐςπαςη, εύτε με παρϊλληλα καθόκοντα, ενώ αναφϋρεται ϐτι υπϊρχει και
θϋμα νομιμϐτητασ για τα παρϊλληλα καθόκοντα.
Ϊνα ακϐμη ςημαντικϐ ζότημα ςε ςχϋςη με τη ςτελϋχωςη εύναι η απαςχϐληςη
αξιοςημεύωτου αριθμοϑ υπαλλόλων με καθεςτώσ stage, που, ϐπωσ φαύνεται ςτον
Πύνακα 16, ανϋρχεται ςε (22) ϊτομα. Οι υπϊλληλοι αυτού παραμϋνουν ςε
υπηρεςύα κατϐπιν δικαςτικόσ απϐφαςησ, ενώ αναμϋνεται να εκδικαςτεύ και πϊλι
η περύπτωςό τουσ. Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των υπαλλόλων αυτών καλϑπτει
θϋςεισ ςε Δ/νςεισ ιδιαύτερα υποςτελεχωμϋνεσ, ϐπωσ η Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ &
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ. ε περύπτωςη αποχώρηςόσ τουσ, υπϊρχει
ανϊγκη ϊμεςησ αντικατϊςταςόσ τουσ, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςυνϋχιςη
τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ των υπηρεςιών ϐπου υπηρετοϑν.
Πύνακασ 16: Αριθμϐσ υπαλλόλων με καθεςτώσ STAGE/Δικαςτικϋσ
αποφϊςεισ ανϊ Διεϑθυνςη/Σμόμα
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Κοζϊνησ
Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Κοζϊνησ
Διαφϊνειασ & ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διούκηςησ
Διούκηςησ
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)

ΣΜΗΜΑ

ϑνολο
2
4
5

Γραμματεύασ
Οικονομικό Επιτροπό
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Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Πολιτικόσ Γησ (ϋδρα)
Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
Γενικϐ ϊθροιςμα
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Μεταφορών Εορδαύασ

3
1
1
1
22

τουσ Πύνακεσ που παρατύθενται παρακϊτω παρουςιϊζεται η αριθμητικό
κατανομό του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ ςτο ςϑνολο των
οργανικών μονϊδων (επιπϋδου Σμημϊτων/Γραφεύων, Διευθϑνςεων, Αυτοτελών
Τπηρεςιών), απϐ την οπούα απορρϋουν χρόςιμα ςυμπερϊςματα για την
οργανωτικό δομό και λειτουργύα του φορϋα.
Σα περιςςϐτερα Σμόματα υπολειτουργοϑν με ϋναν υπϊλληλο. ήπωσ φαύνεται
ςτον Πύνακα 17, επύ του ςυνϐλου των (157) Σμημϊτων τησ Περιφϋρειασ, τα
(37) αριθμοϑν ϋναν μϐνο υπϊλληλο (23,57%), (29) δϑο και τρεισ υπαλλόλουσ
(18,47%), ενώ (16) Σμόματα δεν ϋχουν κανϋναν υπϊλληλο (10,19%). Η
ςυντριπτικό πλειοψηφύα των Σμημϊτων απαςχολοϑν απϐ 0 ϋωσ 3 υπαλλόλουσ.
ήπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 18, πρϐκειται για (111) Σμόματα που
αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ (70,7%). Ενδεικτικϊ αναφϋρονται το Σμόμα
Αθλητιςμοϑ & Πολιτιςμοϑ τησ Δ/νςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ϋδρασ που
λειτουργεύ με ϋναν υπϊλληλο μϋςω κοινωφελοϑσ εργαςύασ, ηο Σμόμα Κοινωνικόσ
Εργαςύασ τησ Δ/νςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ϋδρασ που λειτουργεύ με δϑο
υπαλλόλουσ με ςχϋςη εργαςύασ STAGE/δικαζηική απόθαζη, τα Σμόματα Διϊ Βύου
Μϊθηςησ, Παιδεύασ και Απαςχϐληςησ των Δ/νςεων Ανϊπτυξησ ϐλων των ΠΕ, ηα
Τμήμαηα Επαγγέλμαηορ των Δ/νςεων Ανϊπτυξησ ϐλων των ΠΕ. τουσ Πύνακεσ
39 και 40 του Παραρτόματοσ παρουςιϊζεται αναλυτικϊ η αριθμητικό
κατανομό του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ ςτο ςϑνολο των
οργανικών μονϊδων (ανϊ Γενικό Δ/νςη, Δ/νςη, Σμόμα, Γραφεύο, Αυτοτελεύσ
Τπηρεςύεσ). Η ταξινϐμηςη των ςτοιχεύων των Πινϊκων 36 και 37 ϋγινε με βϊςη
τον αριθμϐ των υπαλλόλων και ςτη ςυνϋχεια ανϊ ιεραρχικό βαθμύδα.
Πύνακασ 17: Αριθμητικό Κατανομό υπαλλόλων ανϊ Σμόμα
ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ
ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΣΜΗΜΑΣΨΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ*

(%)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

16
37
29
29
15
9
7
2
3
2
2

0
37
58
87
64
40
42
14
24
18
22

10,19
23,57
18,47
18,47
9,55
5,73
4,46
1,27
1,91
1,27
1,27
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14
18
20
21
ΤΝΟΛΟ

2
0
1
1
2
157
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24
0
18
20
42
511

1,27
0,00
0,64
0,64
1,27
100,00

* υμπεριλαμβϊνονται οι υπϊλληλοι και οι Σμηματϊρχεσ

Πύνακασ 18: Κατανομό Σμημϊτων ανϊ εϑροσ αριθμοϑ υπαλλόλων
ΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΤ
ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΣΜΗΜΑΣΨΝ

(%)

0-3
4-6
>6
ΤΝΟΛΟ

111
31
15
157

70,70
19,75
9,55
100

τον Πύνακα 19 που ακολουθεύ παρουςιϊζεται η κατανομό των υπαλλόλων ανϊ
Σμόμα και ανϊ Γενικό Δ/νςη/Αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ. ήπωσ προκϑπτει, ςτη
Γενικό Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ (12) απϐ τα (27) Σμόματα, δηλαδό ςχεδϐν τα μιςϊ,
ϋχουν ϋναν υπϊλληλο, ςτη Γενικό Διεϑθυνςη Εςωτερικόσ Λειτουργύασ το 1/3
ςχεδϐν των Σμημϊτων, δηλαδό τα (11) απϐ τα (32) ςυνολικϊ, ϋχουν τρεισ
υπαλλόλουσ, ενώ και τα (19) Σμόματα τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Δημϐςιασ Τγεύασ
& Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ϋχουν απϐ 0-3 υπαλλόλουσ.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

6
5
4
2
2
1

4
12
5
2
3

5
4
8
2

2
5
6
11
4
1

1
1
1
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1
4
5
4
3
2
1

1
3
5
5
1
4
3
1
1

3
3

Γενικϐ ϊθροιςμα

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ
ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ *

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ

ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

Ε.ΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ &
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ
ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Πύνακασ 19: Κατανομό υπαλλόλων ανϊ Σμόμα και ανϊ
Γενικό Δ/νςη - Αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ

16
37
29
29
15
9
7
2
3
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Γενικϐ ϊθροιςμα
Σμημϊτων/Γραφεύων

1
1
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1

2
2
2
1
1
2

1
1

1

21

26

1
1
2
26

27

19

32

6

157

* Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ, Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ/ΠΕΑ, Αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου

Αντιςτούχωσ, ςτον Πύνακα 20 παρουςιϊζεται η αριθμητικό κατανομό του
προςωπικοϑ ςε επύπεδο Διεϑθυνςησ. Επύ του ςυνϐλου των (38) Διευθϑνςεων,
μια αριθμεύ μϐνο ϋναν μϐνο υπϊλληλο ενώ το 1/5 των Διευθϑνςεων απαςχολοϑν
απϐ 0 ϋωσ 5 υπαλλόλουσ. ήπωσ φαύνεται ςτον Πύνακα 21, πρϐκειται για (8)
Δ/νςεισ που αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ (21,05%).
Πύνακασ 20: Αριθμητικό Κατανομό υπαλλόλων ανϊ Διεϑθυνςη
ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ
ΑΝΑ Δ/ΝΗ

ΑΡΙΘΜΟ Δ/ΝΕΨΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ*

(%)

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
22
25
26
29
34
41
45
ΤΝΟΛΟ

1
1
2
3
1
2
1
1
2
2
4
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
38

1
2
6
12
5
14
8
9
20
22
48
26
16
17
36
19
21
22
50
52
29
68
41
45
589

2,63
2,63
5,26
7,89
2,63
5,26
2,63
2,63
5,26
5,26
10,53
5,26
2,63
2,63
5,26
2,63
2,63
2,63
5,26
5,26
2,63
5,26
2,63
2,63
100,00

* υμπεριλαμβϊνονται οι υπϊλληλοι, οι Σμηματϊρχεσ και οι Δ/ντϋσ
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Πύνακασ 21: Κατανομό Διευθϑνςεων ανϊ εϑροσ αριθμοϑ υπαλλόλων
ΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΤ
ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΕΨΝ

(%)

0-5
6-10
11-15
16-20
>20
ΤΝΟΛΟ

8
6
8
5
11
38

21,05
15,79
21,05
13,16
28,95
100

τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, οι αντύςτοιχεσ αρμοδιϐτητεσ εύτε δεν αςκοϑνται (π.χ.
Σμόμα Εμπορύου) εύτε η ϊςκηςό τουσ καθύςταται εφικτό με την ανϊθεςη
παρϊλληλων καθηκϐντων ςε ϐλουσ τουσ υπαλλόλουσ εντϐσ τησ Δ/νςησ (οι
υπϊλληλοι υπηρετοϑν ανεξαιρϋτωσ ςε ϐλα τα τμόματα). Φαρακτηριςτικό
περύπτωςη αποτελεύ η Δ/νςη Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων, ςτην
οπούα απϋμεινε να υπηρετεύ ϋνασ υπϊλληλοσ (ΠΕ Μηχανικϐσ) που αςκεύ
ταυτϐχρονα παρϊλληλα καθόκοντα ςτη Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ, καθώσ
κατϊ το παρελθϐν αποχώρηςαν η προώςταμϋνη τησ Διεϑθυνςησ (ΠΕ Μηχανικϐσ)
και ϋνασ υπϊλληλοσ που αςκοϑςε διοικητικό υποςτόριξη. Θϋςεισ που μϋνουν
κενϋσ λϐγω αποχώρηςησ υπαλλόλων δεν αντικαθύςτανται. Σο θϋμα τησ
ςτελϋχωςησ των οργανικών μονϊδων θα πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με
ολοκληρωμϋνο και αποτελεςματικϐ τρϐπο.
Σϋλοσ, δεν ϋχει προηγηθεύ ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ, με αποτϋλεςμα να
υπϊρχει αςϊφεια ωσ προσ τισ απαιτοϑμενεσ γνώςεισ, ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ
για κϊθε θϋςη εργαςύασ. Η ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ περιορύζεται ςε μύα
γενικευμϋνη καταγραφό των αρμοδιοτότων ςε επύπεδο οργανωτικόσ μονϊδασ,
με αποτϋλεςμα να υπϊρχουν αςϊφειεσ και ςτην ανϊθεςη των αρμοδιοτότων. Δεν
ϋχουν ςυνταχθεύ περιγραφϋσ θϋςεων εργαςύασ (το περιεχϐμενο κϊθε θϋςησ δραςτηριϐτητεσ και καθόκοντα), οϑτε προδιαγραφϋσ των θϋςεων (το εύδοσ του
εργαζομϋνου που απαιτεύ κϊθε εργαςύα).
Ανϊπτυξη και Επιμϐρφωςη
Η εκπαύδευςη παρϋχει ςτουσ εργαζομϋνουσ, ιδιαύτερα ςε μια εποχό ϐπου η
γραφειοκρατύα και η πολυνομύα ϋχουν γιγαντωθεύ, τη δυνατϐτητα να
ανταποκριθοϑν ςτο γενικευμϋνο αύτημα για αποτελεςματικϐτητα και
αποδοτικϐτητα του παραγϐμενου ϋργου καθώσ και για βελτύωςη τησ ποιϐτητασ
των παρεχομϋνων υπηρεςιών. Η εφαρμογό μύασ ςυςτηματικόσ πολιτικόσ
ανϊπτυξησ και επιμϐρφωςησ των ςτελεχών θα βοηθοϑςε ςτην καλϑτερη
εξυπηρϋτηςη των πολιτών. Η διαδικαςύα επιμϐρφωςησ με τη διεξαγωγό
ςεμιναρύων ςυμβϊλει ςτο μϋγιςτο βαθμϐ κατϊρτιςησ των υπαλλόλων και
ςυνεπώσ ςτη βελτύωςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών.
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Οι υπϊλληλοι γενικϊ ςυμμετϋχουν ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που
πραγματοποιοϑνται απϐ το ΕΚΔΔΑ και ϊλλουσ φορεύσ. Ψςτϐςο, κρύνεται ϐτι δεν
αξιοποιεύται επαρκώσ η δυναμικό του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Σα επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια
που διοργανώνει ο ενιαύοσ αυτϐσ φορϋασ εκπαύδευςησ του ςυνϐλου των
δημοςύων υπαλλόλων εύναι ανεπαρκό, απϐ ϊποψη διϊρκειασ, θεματολογύασ,
ςυχνϐτητασ και τϐπου διεξαγωγόσ ό/και περιοριςμϋνησ εςτύαςησ ςτα ανώτερα
ςτελϋχη. Σο μεγαλϑτερο πρϐβλημα εύναι ϐτι ςχεδιϊζονται για το ςϑνολο των
φορϋων του δημοςύου, με αποτϋλεςμα, εκ προοιμύου, να εύναι γενικοϑ
περιεχομϋνου και ϐχι εςτιαςμϋνα ςτισ ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ του κϊθε φορϋα.
Σο πρϐβλημα επιτεύνεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι δεν υπϊρχει οργανωμϋνο ςϑςτημα
ανύχνευςησ των εκπαιδευτικών αναγκών ςτην Περιφϋρεια και εντοπιςμοϑ των
κενών ςτισ δεξιϐτητεσ-ικανϐτητεσ του προςωπικοϑ. Τπϊρχει ανϊγκη
ςχεδιαςμοϑ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων που ανταποκρύνονται ςτουσ
ςτϐχουσ και ςτισ αρμοδιϐτητεσ του οργανιςμοϑ, αλλϊ και ςτουσ ατομικοϑσ
ςτϐχουσ προςωπικόσ ανϊπτυξησ των υπαλλόλων. Σο ςϑνολο των οργανικών
μονϊδων επεςόμανε την ανϊγκη ςυνεχοϑσ επιμϐρφωςησ των υπαλλόλων, μϋςω
ςεμιναρύων, που θα πραγματοποιοϑνται, κατϊ το δυνατϐν, ςτην ϋδρα τησ
Περιφϋρειασ ό ακϐμη και των Περιφερειακών Ενοτότων. Επιςημαύνεται ϐτι
αντύςτοιχεσ δρϊςεισ ϋχουν ξεκινόςει και ϊλλεσ Περιφϋρειεσ (π.χ. Περιφϋρεια
Αττικόσ) και ϐτι ϋχει κατατεθεύ πρϐταςη εκπϐνηςησ ενϐσ ολοκληρωμϋνου
ςχεδιαςμοϑ ανϊπτυξησ και επιμϐρφωςησ των ςτελεχών τησ Περιφϋρειασ, ϋπειτα
απϐ επαφϋσ με την Περιφϋρεια Αττικόσ, απϐ τη Δ/νςη Διϊ Βύου Μϊθηςησ,
Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ.
Η ςυνεχιζϐμενη κατϊρτιςη θα πρϋπει ιδεατϊ να αναχθεύ ςε υποχρεωτικό
παρϊμετρο τησ εργαςύασ των υπαλλόλων. Ψσ χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα
αναφϋρθηκε η υποχρϋωςη ςυμμετοχόσ του προςωπικοϑ επύςημων ελϋγχων των
Περιφερειών ςε αρχικό εκπαύδευςη αλλϊ και διαρκό επιμϐρφωςη [π.χ.
ςεμινϊρια Ε.Κ.Δ.Δ.Α, Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, Ε.Υ.Ε.Σ., Τπουργεύου Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ και Σροφύμων (Τπ.Α.Α.&Σ)], ςϑμφωνα με το ϊρθρο 26 του Π. Δ/τοσ
79/2007 (ΥΕΚ Α΄95) και καθ’ επιταγό του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) 882/2004 (L-191).
Δεδομϋνου ϐτι ζητοϑμενο δεν εύναι η ςτεύρα εξειδύκευςη, αλλϊ η ενύςχυςη των
πολλαπλών δεξιοτότων, τησ ευελιξύασ και τησ δυναμικόσ των ςτελεχών, κρύνεται
ϐτι χρειϊζεται επιμϐρφωςη του ςυνϐλου ςε θϋματα ςτρατηγικόσ και
επιχειρηςιακόσ οργϊνωςησ, ανϊδειξησ του αναπτυξιακοϑ ρϐλου των ΟΣΑ, καθώσ
και αξιοπούηςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ και των χρηματοδοτικών και
ψηφιακών εργαλεύων, υπϐ την παραδοχό ϐτι ϐλοι μποροϑν, ο καθϋνασ απϐ τη
δικό του θϋςη, να ςυνειςφϋρουν ςτην αναπτυξιακό πορεύα τησ Περιφϋρειασ.
Επύςησ, προκειμϋνου να βελτιωθεύ η παραγωγικϐτητα και η ποιϐτητα των
παραγϐμενων υπηρεςιών, θα πρϋπει οι υπϊλληλοι να εξοικειωθοϑν με θϋματα
ςχετικϊ με την Ποιϐτητα και τα υςτόματα Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ, καθώσ και με
θϋματα μηχανοργϊνωςησ, εκςυγχρονιςμοϑ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και
Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςτουσ ΟΣΑ, ϐπωσ ανϊπτυξη δεξιοτότων ςχεδιαςμοϑ
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καινοτϐμων υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ προσ τουσ πολύτεσ και τισ
επιχειρόςεισ, διαςϑνδεςη των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ με τον
προγραμματιςμϐ και τη λόψη αποφϊςεων. Σϋλοσ, αναφϋρθηκε ϐτι θα μποροϑςε
να γύνεται επιμϐρφωςη των υπαλλόλων ςε εξειδικευμϋνα θϋματα των
Σμημϊτων, ώςτε να εύναι δυνατό η κινητικϐτητα με εναλλαγό θϋςεων εντϐσ των
Διευθϑνςεων, ϐπου αυτϐ εύναι εφικτϐ.
Επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που όδη παρϋχονται ςε ϊλλεσ Περιφϋρειεσ απϐ το
ΕΚΔΔΑ και θα μποροϑςαν ϊμεςα να διοργανωθοϑν και ςτην ΠΔΜ εύναι τα εξόσ:
1. τον θεματικϐ κϑκλο «Αποτελεςματικϐτητα και Διαφϊνεια ςτη Δημϐςια
Διούκηςη», το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο: «Εφαρμογή διεθνών
προτύπων ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO19011:2011 ςτον Δημόςιο
τομέα».
2. τον θεματικϐ κϑκλο «Διοικητικό Μεταρρϑθμιςη και Αποκϋντρωςη», το
επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο: «Ευρωπαΰκά προγράμματα:
αναζήτηςη πρόςκληςησ υποβολήσ προτάςεων και ςυγγραφή πρόταςησ
χρηματοδότηςησ».
3. τον ύδιο θεματικϐ κϑκλο, το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο:
«Yλοποίηςη και παρακολούθηςη τησ πορείασ των έργων ςτο πλαίςιο
των ανταγωνιςτικών προγραμμάτων τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ», το
οπούο αποτελεύ ςυνϋχεια του προηγοϑμενου.
4. τον ύδιο θεματικϐ κϑκλο, το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο:
«τρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ και διαχείριςη χαρτοφυλακίων έργων για
επιτελικά ςτελέχη δημοςίων υπηρεςιών».
5. τον ύδιο θεματικϐ κϑκλο, το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο:
«Αποτελεςματική Διαχείριςη Οργανωτικήσ Αλλαγήσ».
6. τον ύδιο θεματικϐ κϑκλο, το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο:
«Αναςχεδιαςμόσ διοικητικών διαδικαςιών ςτο δημόςιο τομέα».
7. τον θεματικϐ κϑκλο «Οικονομύα και Δημοςιονομικό Πολιτικό», το
γενικϐτερου περιεχομϋνου επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο: «Εταιρικό
ύμφωνο για το Πλαίςιο Ανάπτυξησ (ΕΠΑ) 2014-2020».
8. τον ύδιο θεματικϐ κϑκλο, το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με τύτλο:
«Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)».
9. το θεματικϐ κϑκλο «Βιώςιμη Ανϊπτυξη», το επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα με
τύτλο «ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ - ΥΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΓΕΩΦΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ»
Η επιμϐρφωςη πρϋπει να εύναι ςυνεχόσ και ανϊλογη με τισ ανϊγκεσ που
αναφϑονται εκϊςτοτε. Επειδό η νομοθεςύα ςυνεχώσ αλλϊζει, θεωρεύται
απολϑτωσ απαραύτητο και αναγκαύο το προςωπικϐ να ενημερώνεται κϊθε φορϊ
ςτα νϋα ιςχϑοντα. Επύςησ, ςτισ υπηρεςύεσ που υποςτηρύζονται με πληροφοριακϊ
ςυςτόματα που διαλειτουργοϑν με τα οικεύα υπουργεύα προτεύνεται η
επιμϐρφωςη ςε αυτϊ. τον Πύνακα 22 παρουςιϊζονται επιπλϋον θϋματα που
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αναφϋρθηκε ϐτι θα όταν ςκϐπιμο να περιληφθοϑν ςε επιμορφωτικϊ
προγρϊμματα ςε επύπεδο επιμϋρουσ οργανικών μονϊδων.
Πύνακασ 22: Προτεινϐμενοι Ωξονεσ επιμϐρφωςησ ανϊ οργανικό μονϊδα
Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
1. τρατηγικό διούκηςη – Εφαρμογό ςϑγχρονων εργαλεύων τρατηγικοϑ
Προγραμματιςμοϑ ςτην Σοπικό Αυτοδιούκηςη και προώθηςησ του
ςυντονιςμοϑ των φορϋων Σοπικόσ και Περιφερειακόσ Αυτοδιούκηςησ –
καλϋσ πρακτικϋσ.
2. ϑγχρονεσ
μεθοδολογύεσ
ανϊπτυξησ
και
παρακολοϑθηςησ
των
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων των ΟΣΑ – καλϋσ πρακτικϋσ.
3. υςτόματα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ τησ αποδοτικϐτητασ των
παρεχϐμενων υπηρεςιών των ΟΣΑ – καλϋσ πρακτικϋσ.
4. Διαχεύριςη Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων, με ςκοπϐ την ανϊπτυξη πρακτικών
δεξιοτότων
ςχεδιαςμοϑ,
υλοπούηςησ
και
παρακολοϑθηςησ
ςυγχρηματοδοτοϑμενων αναπτυξιακών παρεμβϊςεων και ϋργων.
Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
5. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα διοικητικών διαδικαςιών
6. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα ηλεκτρονικών εφαρμογών (π.χ. GIS κ.λπ.)
7. Μεθοδολογύα υποςτόριξησ προγραμμϊτων περιβαλλοντικόσ
παρακολοϑθηςησ
8. Εφαρμογό περιβαλλοντικόσ-χωροταξικόσ νομοθεςύασ
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
9. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
10. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων και υπηρεςιών
11. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα Ηλεκτρονικών Δημοπραςιών
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
12. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα Ηλεκτρονικών Δημοπραςιών
13. Επιμϐρφωςη ςε θϋματα Δημοςύων υμβϊςεων
14. Νϋα υλικϊ και απαιτοϑμενεσ προδιαγραφϋσ ποιϐτητασ υλικών
Δ/νςη Κτηνιατρικόσ ϋδρασ
15. Πϋρα απϐ την επιμϐρφωςη ςτα κατϊ Σμόμα γνωςτικϊ αντικεύμενα, κρύνεται
απαραύτητη η επιμϐρφωςη ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ, τισ ευθϑνεσ, τα
δικαιώματα και γενικϐτερα θϋματα του δημοςιοϒπαλληλικοϑ κώδικα.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
16. Γεωγραφικϊ υςτόματα Πληροφοριών και Βϊςεισ Δεδομϋνων.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
17. Γεωπϐνοι ΠΕ: ε θϋματα Υυτοπροςταςύασ και ςτισ τεχνικϋσ καλλιεργειών
18. Κτηνύατροι ΠΕ: ε θϋματα επιζωοτιών
Δ/νςη Διϊ Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ
19. Επιμϐρφωςη

ςτουσ

τομεύσ

αρμοδιοτότων

(τουριςμϐσ,
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απαςχϐληςη, διϊ βύου μϊθηςη και εμπϐριο)
Δ/νςη Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων
20. Θϋματα βιομηχανικόσ, περιβαλλοντικόσ και μεταλλευτικόσ νομοθεςύασ
21. Θϋματα επαγγελματικών αδειών.
Αυτϐ μπορεύ να γύνει με τη ςυμμετοχό ςε ςεμινϊρια, ημερύδεσ αλλϊ και μϋςω
απευθεύασ ςυναντόςεων ό επικοινωνύασ με ςτελϋχη των αντύςτοιχων
υπουργεύων.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
22. ϑςτημα ειςροών/εκροών πρατηρύων καυςύμων
23. Ϊλεγχοι τροφύμων
24. Θϋματα μετρολογύασ
25. Θϋματα βιομηχανύασ και προςταςύασ περιβϊλλοντοσ
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Καςτοριϊσ
26. Νομιμϐτητα και διαφϊνεια
27. Ομϊδεσ εργαςύασ
28. Εξειδικευμϋνα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διούκηςησ ανϊ Τπηρεςύα και
Σμόμα
29. Διαχεύριςησ κρύςεωσ και ςυγκροϑςεων
30. ε θϋματα ελϋγχου πρατηρύων υγρών καυςύμων
31. ε θϋματα ελϋγχου ταξιμϋτρων
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
32. Διενϋργεια ελϋγχων και επιθεωρόςεων ςτα πλαύςια των αρμοδιοτότων τησ
Διεϑθυνςησ, ϐπωσ καθορύζονται ςτην εκϊςτοτε ιςχϑουςα νομοθεςύα.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
33. Θϋματα περιβαλλοντικόσ και τουριςτικόσ πολιτικόσ
34. Επικοινωνύα και διαχεύριςη κρύςεων
35. Θϋματα ϋκδοςησ επαγγελματικών αδειών, Ν. 4235/2014,
36. Θϋματα ελϋγχου πρατηρύων καυςύμων
37. Θϋματα λατομεύων και λατομικών περιοχών
Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
38. Δύκτυα
39. Αςφϊλεια δικτϑων
40. Προγραμματιςτικϋσ γλώςςεσ
41. Ανϊπτυξη εφαρμογών και middleware
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
42. Τγειονομικό Νομοθεςύα,
43. Δημϐςια Τγεύα - Νομοθετικϋσ εξελύξεισ
44. Προςϋγγιςη ευπαθών ομϊδων
45. Λειτουργύα τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ (π.χ. Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη, Wiki.
ellak)
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
46. τον τομϋα τησ Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ και Τγειονομικοϑ ελϋγχου, λϐγω
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διαχεύριςησ πλόθουσ αντικειμϋνων και εφαρμογόσ πολυπληθοϑσ νομοθεςύασ,
η οπούα εύναι πολλϊκισ αςαφόσ και δυςνϐητη, καταργεύται, τροποποιεύται ό
ανανεώνεται καθημερινϊ (τρϐφιμα, νερϊ, περιβϊλλον).
47. τον τομϋα τησ Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, λϐγω αϑξηςησ των
κοινωνικοοικονομικών προβλημϊτων, τησ οικονομικόσ κρύςησ, τησ χρόςησ
των εξαρτηςιογϐνων ουςιών, τησ ϋξαρςησ τυχερών παιχνιδιών, φαινομϋνων
βύασ - κακοπούηςησ, ψυχιατρικών – ψυχολογικών παθόςεων απϐ μικρό
ηλικύα, αϑξηςη διαζυγύων, ανεργύασ, κ.λπ.
Δ/νςη Οικονομικοϑ
48. Θϋματα ςυνεργαςύασ, ομϊδων
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
49. Ηλεκτρονικού διαγωνιςμού, με ϋμφαςη τα μϋλη των Επιτροπών Διαγωνιςμών
50. Εφαρμογό του Ν. 4281/2014
51. Δικαιολογητικϊ εκκαθϊριςησ δαπανών
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
52. Προμόθειεσ ςτουσ ΟΣΑ β΄ βαθμοϑ
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
53. Διαδικαςύα διενϋργειασ δημϐςιων διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνιςμών
54. Θϋματα ϋγκριςησ δημοςύων δαπανών
55. Θϋματα ςχετικϊ με την εφαρμογό του νϋου δημοςιοϒπαλληλικοϑπροαγωγών και επιλογόσ προώςταμϋνων
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
56. Θϋματα που αφοροϑν την επικαιροπούηςη του νομοθετικοϑ πλαιςύου και την
κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ του Σομϋα τησ Δ/νςησ
57. Επιμϐρφωςη ςτελεχών ΚΣΕΟ με επιμϐρφωςη πιςτοπούηςησ
58. Επιμϐρφωςη προςωπικοϑ που ϋχει επαφό με κοινϐ ςε θϋματα διαχεύριςησ
κρύςεων και ςυμπεριφορϊσ
Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Αυτοτελϋσ Σμόμα Παλλαώκόσ Ωμυνασ & Πολιτικόσ χεδύαςησ Εκτϊκτων
Αναγκών (Π.Α.Μ. Π..Ε.Α.)
59. Θϋματα εξομούωςησ
60. Εφαρμογϋσ νϋων Σεχνολογιών και ςυςτημϊτων Πληροφορικόσ
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου & Δημοςύων χϋςεων
61. τουσ τομεύσ Βελτύωςη επικοινωνιακών δεξιοτότων, δυναμικό ομϊδασ, νϋα
εργαλεύα επικοινωνύασ
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τοιχεύα τελϋχωςησ των Τπηρεςιών

Εύναι προφανϋσ ϐτι οποιαδόποτε οργανωτικό δομό, ϐςο ορθολογικϊ και
λειτουργικϊ ςχεδιαςμϋνη κι αν εύναι, εϊν δεν μπορεύ να ςτελεχώςει ϊρτια τισ
μονϊδεσ που προβλϋπει, δεν ϋχει τη δυνατϐτητα παραγωγόσ αποτελϋςματοσ.
Επομϋνωσ, η νϋα οργανωτικό δομό θα πρϋπει να εξεταςτεύ ςε ςυνδυαςμϐ
με τη δυνατϐτητα επαρκοϑσ ςτελϋχωςησ των μονϊδων, λαμβϊνοντασ υπϐψη
την προοπτικό αποχωρόςεων, λϐγω κινητικϐτητασ και, κυρύωσ,
ςυνταξιοδοτόςεων.
Σο ανθρώπινο δυναμικϐ τησ Περιφϋρειασ ανϋρχεται ςε (603) εργαζϐμενουσ, οι
οπούοι κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα κατανϋμονται ωσ εξόσ (Πύνακασ 23):
Πύνακασ 23: Ανθρώπινο Δυναμικϐ ανϊ ΠΕ
Περιφερειακό
Ενϐτητα
Γρεβενϊ
Καςτοριϊ
Κοζϊνη (και Ϊδρα)
Υλώρινα
Γενικϐ ϊθροιςμα

Αριθμϐσ
υπαλλόλων
85
121
268
129
603

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι, με τα ςημερινϊ δεδομϋνα27, ο αριθμϐσ των υπαλλόλων
ϋχει μειωθεύ ςημαντικϊ, απϐ (752) ςε (603) (μεύωςη κατϊ 19,81% απϐ το 2011).
το ςϑνολο του προςωπικοϑ τησ Περιφϋρειασ, 287 υπϊλληλοι (47%) εύναι ΠΕ,
149 (25%) ΣΕ, 4 (1%) ΣΕ (Φ.Π.), 131 (22%) ΔΕ, 11 (2%) ΔΕ (Φ.Π.) και 21 (3%)
ΤΕ (Πύνακασ 24, Γρϊφημα 1). υνολικϊ, 440 υπϊλληλοι (72%) ϋχουν
ανώτατο/ανώτερο επύπεδο εκπαύδευςησ. Σα αντύςτοιχα ποςοςτϊ, ϐπωσ εύχαν
καταγραφεύ κατϊ την προηγοϑμενη προγραμματικό περύοδο, όταν 43,35% εύναι
ΠΕ, 22,74% ΣΕ, 28,85% ΔΕ και 5,06% ΤΕ.
Πύνακασ 24: Ανθρώπινο Δυναμικϐ ανϊ κατηγορύα εκπαύδευςησ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ
ΔΕ (χ.π.)
ΠΕ
ΣΕ
ΣΕ (χ.π.)
ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

27

ϑνολο
131
11
287
149
4
21
603

Θ αναφορά γίνεται με ςτοιχεία Μαΐου 2016.

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 103

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

Γρϊφημα 1: Επύπεδο Εκπαύδευςησ Ανθρώπινου Δυναμικοϑ

21
3%

4
1%

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο
131
22%

149
25%

11
2%

287
47%

ΓΔ

ΓΔ(ρ.π.)

ΠΔ

ΣΔ

ΣΔ (ρ.π.)
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Κιάδνη πξνζσπηθνύ θαηεγνξίαο
ΠΔ/ΣΔ (72%)
26
6%

5
22
17 1% 5%
4%
164
37%

94
21%

112
25%

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΛΟΗΠΟΗ
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Κιάδνη πξνζσπηθνύ θαηεγνξίαο
ΓΔ/ΤΔ (28%)
5
3%

16
10%

16
10%

50
30%

16
10%

24
15%

31
19%

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ

ΣΔΥΝΗΚΟΗ

ΥΔΗΡΗΣΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ

ΟΓΖΓΟΗ

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟΤ

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ/ΦΤΛΑΞΖ

ΛΟΗΠΟΗ

τουσ Πύνακεσ 25-31 που ακολουθοϑν παρατύθενται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με το πλόθοσ, την κατηγορύα, τον κλϊδο, την ειδικϐτητα καθώσ και τη
ςχϋςη εργαςύασ του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ, ανϊ βαςικό οργανικό μονϊδα (Γενικό Διεϑθυνςη).
Πύνακασ 25: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ, Περιβϊλλοντοσ & Τποδομών
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΠΕΡ/ΛΟΝΣΟ
& ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Διοικητικών-Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών-Γραμματϋων
Εργοδηγών
Εργοδηγών
ϑνολο Εργοδηγών
Οδηγών
Οδηγών
ϑνολο Οδηγών
Οδηγών (ΙΔΑΦ)
Οδηγών (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Οδηγών (ΙΔΑΦ)
Πληροφορικόσ-Προςωπικοϑ
Η/Τ
Πληροφορικόσ/Προςωπικοϑ Η/Τ
ϑνολο Πληροφορικόσ-Προςωπικοϑ Η/Τ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ϑνολο
3
3
1
1
4
4
1
1
1
1
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ϑνολο Σεχνικών
Φειριςτών Μηχανημϊτων
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Ηλεκτρολϐγων
Δομικών Ϊργων
Εργοδηγών
Οδηγών
Σεχνικών
Σεχνικών ΙΔΑΦ
Σεχνικών Αυτοκινότων
Φειριςτών Μηχανημϊτων
(κενϐ)

1
2
1
1
2
1
2
2
1
13
1
14
2
17

Οδηγών
Φειριςτών Μηχανημϊτων
(κενϐ)

ϑνολο Φειριςτών Μηχανημϊτων
Φειριςτών Μηχανημϊτων
(ΙΔΑΦ)
Φειριςτών Μηχανημϊτων (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Φειριςτών Μηχανημϊτων (ΙΔΑΦ)
ϑνολο ΔΕ
ΔΕ (χ.π.)

Σεχνικών

2
2
42
3
1
4
4
4
8
2
2
3
2
1
6

Οδηγών
(κενϐ)

ϑνολο Σεχνικών
Φειριςτών Μηχανημϊτων
Φειριςτών Μηχανημϊτων
ϑνολο Φειριςτών Μηχανημϊτων
ϑνολο ΔΕ (χ.π.)
ΠΕ
Γεωλϐγων (ΙΔΑΦ)
Γεωλϐγων (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Γεωλϐγων (ΙΔΑΦ)
Γεωτεχνικών
Γεωλϐγων
Γεωπϐνων
Κτηνιϊτρων
ϑνολο Γεωτεχνικών
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
(ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Διεθνών πουδών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Κοινωνιολϐγων
Οικονομικοϑ

2
2
1
2
1
2

ϑνολο Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Μηχανικών
Μηχ/κών Φωροταξύασ Πολεοδομύασ &
Περιφερειακόσ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Μηχανικών Η/Τ
Αγρονϐμων Σοπογρϊφων Μηχ/κών
Αγρονϐμων Σοπογρϊφων
Μηχ/κών(ΙΔΑΦ)
Αρχιτεκτϐνων Μηχ/κών
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών ΙΔΑΦ
Μεταλλειολϐγων Μηχανικών
Μηχ/κών Παραγωγόσ & Διούκηςησ
Μηχ/κών Φωροταξύασ & Περιφερειακόσ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Μηχανικών Περιβϊλλοντοσ
Μηχανολϐγων Ηλεκτρολ.
Μηχανολϐγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών ΙΔΑΦ
Σεχνολϐγων Ηλεκτρολϐγων Μηχ/κών

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

6
1
1
9
1
5
1
1
1
1
2
4
3
21
18
1
1
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Σοπογρϊφων Μηχανικών
Φημικών Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Περιβϊλλοντοσ

1
2
74
1
1
1
3
1
1
94

Βιολϐγων/Βιολϐγων Ιχθυολϐγων
Επιςτημών Περιβϊλλοντ.
Περιβϊλλοντοσ

ϑνολο Περιβϊλλοντοσ
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
ϑνολο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
ϑνολο ΠΕ
ΣΕ
Γραφικών Σεχνών
ϑνολο Γραφικών Σεχνών
Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ
Μηχανικών

Γραφικών Σεχνών & Καλλιτεχν.
πουδών

1

Οικονομικοϑ
Γεωτεχνολογύασ & Περιβϊλλοντοσ
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών
Μηχ/κών Ηλεκτρολϐγων
Μηχ/κών Μηχανολϐγων
Μηχ/κών Οχημϊτων
Μηχ/κών –Πολιτικών Μηχ/κών
Δομικών Ϊργων
Μηχ/κών Σοπογρϊφων
Μηχανικών
Μηχανικών Δομικών Ϊργων
Πολιτικών Ϊργων Τποδομόσ
Σεχνολογικών Εφαρμογών ΙΔΑΦ
Σεχνολϐγων Ηλεκτρολϐγων Μηχ/κών
Σεχνολϐγων Πολιτικών Μηχ/κών

ϑνολο Μηχανικών
Σεχνολογικών Εφαρμογών
Σεχνολογικών Εφαρμογών
ϑνολο Σεχνολογικών Εφαρμογών
ϑνολο ΣΕ
ΣΕ (χ.π.)

Δομικών Ϊργων
ϑνολο Δομικών Ϊργων
Εργοδηγών

ϑνολο Εργοδηγών
ϑνολο ΣΕ (χ.π.)
ΤΕ
Εργατών Καθαριϐτητασ
ϑνολο Εργατών Καθαριϐτητασ
ϑνολο ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

Δομικών Ϊργων
Εργοδηγών

1
2
2
3
1
2
4
1
2
2
1
2
2
1
1
1
23
1
1
27
1
1
2
2
3
1
1
1
175

Εργατών Καθαριϐτητασ

Πύνακασ 26: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Ανϊπτυξησ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ
ϑνολο ΔΕ
ΠΕ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Διοικητικών-Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών-Γραμματϋων
Γεωτεχνικών
ϑνολο Γεωτεχνικών
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
(ΙΔΑΦ)

Γεωλϐγων
Επιςτόμησ & Σεχνολογύασ Σροφύμων
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ϑνολο
4
4
4
2
1
3
4
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ϑνολο ΠΕ
ΣΕ
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ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Οικονομικοϑ

4
2
2
4
1

ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Επιςτημών Πολιτιςμοϑ (ΙΔΑΦ)
Επιςτημών Πολιτιςμοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Επιςτημών Πολιτιςμοϑ (ΙΔΑΦ)
Ιςτορικών Αρχαιολϐγων
Ιςτορικών Αρχαιολϐγων
ϑνολο Ιςτορικών Αρχαιολϐγων
Μηχανικών
Αρχιτεκτϐνων Μηχ/κών
Μεταλλειολϐγων Μηχανικών
Μεταλλειολϐγων Ορυκτών Πϐρων
Μηχ/κών
Μηχανολϐγων Ηλεκτρολ.
Μηχανολϐγων Μηχανικών
Μηχανολϐγων Μηχανικών Βιομηχανύασ
Πολιτικών Μηχανικών
Φημικών Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
Περιβϊλλοντοσ
Διαχεύριςησ Περιβϊλλοντοσ & Υυςικών
Πϐρων
Επιςτημών Περιβϊλλοντοσ
ϑνολο Περιβϊλλοντοσ
Φημικών
Φημικών
ϑνολο Φημικών

5
1
1
1
1
1
1

Διεθνοϑσ Εμπορύου
ϑνολο Διεθνοϑσ Εμπορύου
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ

Διεθνοϑσ Εμπορύου
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Σουριςτικών Επιχειρόςεων

ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Μηχανικών
Μηχ/κών Ηλεκτρολϐγων
Μηχ/κών Μηχανολϐγων
Πληροφορικόσ
Σεχνολϐγων Ηλεκτρολϐγων Μηχ/κών
ϑνολο Μηχανικών
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Σεχνολϐγων Εμπορύασ & Ποιοτικών
Ελϋγχων Αγροτικών Προώϐντων
ϑνολο Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Σεχνολϐγων Σροφύμων
Σεχνολϐγων Σροφύμων
ϑνολο Σεχνολϐγων Σροφύμων
ϑνολο ΣΕ
ΤΕ

Επιμελητών
ϑνολο Επιμελητών

Επιμελητών

ϑνολο ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

1
3
1
1
1
1
10
1
1
1
1
2
1
1
30
1
1
5
1
6
1
1
1
1
4
1
1
3
3
15
1
1
1
50

Πύνακασ 27: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Δημϐςιασ Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

ϑνολο ΔΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών - Γραμματϋων
Οδηγών
Οδηγών
ϑνολο Οδηγών
χεδιαςτών
χεδιαςτών
ϑνολο χεδιαςτών
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ

Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ

ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Ιατρών
Ιατρών Παθολϐγων
ϑνολο Ιατρών
Κοινωνικόσ Εργαςύασ
Κοινωνικών Λειτουργών
ϑνολο Κοινωνικόσ Εργαςύασ
Μηχανικών
Μηχανολϐγων Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Υυςικόσ Αγωγόσ & Αθλητιςμοϑ
Υυςικόσ Αγωγόσ & Αθλητιςμοϑ
ϑνολο Υυςικόσ Αγωγόσ & Αθλητιςμοϑ
Χυχολϐγων
Χυχολϐγων
ϑνολο Χυχολϐγων
ϑνολο ΠΕ
ΣΕ

Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ

Διοικητικοϑ
Υυςικοθεραπευτόσ

ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Επαγγελμϊτων Τγεύασ &
Επιςκεπτών Τγεύασ
Πρϐνοιασ
Εποπτών Δημ. Τγεύασ
Κοινωνικών Λειτουργών
Μαιευτικόσ
Νοςηλευτικόσ
ϑνολο Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρϐνοιασ
ϑνολο ΣΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

Ιοϑνιοσ 2017
ϑνολο
5
5
1
1
1
1
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
11
3
1
1
17
19
33

Πύνακασ 28: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Εςωτερικόσ Λειτουργύασ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Γεωτεχνικών
Γεωπϐνων
ϑνολο Γεωτεχνικών
Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών - Γραμματϋων
Οδηγών
Οδηγών
ϑνολο Οδηγών
Πληροφορικόσ-Προςωπικοϑ
Η/Τ
Πληροφορικόσ/Προςωπικοϑ Η/Τ
ϑνολο Πληροφορικόσ-Προςωπικοϑ Η/Τ
υντόρηςησ Ϊργων Σϋχνησ
(ΙΔΑΦ)
υντόρηςησ Ϊργων Σϋχνησ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο υντόρηςησ Ϊργων Σϋχνησ (ΙΔΑΦ)
Σεχνικών (Οδηγών) ΙΔΑΦ
Σεχνικών (Οδηγών) ΙΔΑΦ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ϑνολο
1
1
1
1
11
11
2
2
7
7
1
1
2

ελύδα 110

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

ϑνολο Σεχνικών (Οδηγών) ΙΔΑΦ
Σεχνικών Οδηγών Αυτοκινότων
(ΙΔΑΦ)
Σεχνικών Οδηγών Αυτοκινότων(ΙΔΑΦ)
ϑνολο Σεχνικών Οδηγών Αυτοκινότων (ΙΔΑΦ)
Σεχνιτών υντηρητών (ΙΔΑΦ)
Σεχνιτών υντηρητών (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Σεχνιτών υντηρητών (ΙΔΑΦ)
ϑνολο ΔΕ
ΠΕ

Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
(ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Διοικητικοϑ
Ιςτορικών Αρχαιολϐγων
Διοικητικοϑ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Θεολογύασ
Νομικό
Οικονομικοϑ
Υυςικόσ Αγωγόσ & Αθλητιςμοϑ

Δημοςύων χϋςεων
Δημοςύων χϋςεων
ϑνολο Δημοςύων χϋςεων
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ) Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Αυτοματιςμοϑ
Διοικητικοϑ
Νοςηλευτικόσ
Οικονομικοϑ
Πληροφορικόσ
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Πληροφορικόσ
Αυτοματιςμοϑ
Πληροφορικόσ
ϑνολο Πληροφορικόσ

ϑνολο ΣΕ
ΤΕ

Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ
Προςωπικϐ Καθαριϐτητασ
ϑνολο Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ
Επιμελητών
Επιμελητών
ϑνολο Επιμελητών
Προςωπικοϑ Καθαριϐτητασ
Προςωπικϐ Καθαριϐτητασ
ϑνολο Προςωπικοϑ Καθαριϐτητασ
Υυλϊκων – Νυχτοφυλϊκων
(ΙΔΑΦ)
Υυλϊκων – Νυχτοφυλϊκων (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Υυλϊκων – Νυχτοφυλϊκων (ΙΔΑΦ)

ϑνολο ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

1
1
1
1
27
2
2
1
1
1
16
1
1
3
1

ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Πληροφορικόσ
Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ
Πληροφορικόσ
Πληροφορικόσ(ϐλων των ειδικοτότων)
ϑνολο Πληροφορικόσ
ϑνολο ΠΕ
ΣΕ

2

25
1
1
1
5
3
9
37
1
1
3
3
6
1
2
1
1
2
13
1
13
14
31
2
2
4
4
1
1
2
2
9
104
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Πύνακασ 29: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Μεταφορών και
Επικοινωνιών
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Δακτυλογρϊφων-τενογρϊφων Δακτυλογρϊφων-τενογρϊφων
ϑνολο Δακτυλογρϊφων - τενογρϊφων
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών-Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών-Γραμματϋων (ΙΔΑΦ)
(ΙΔΑΦ)

ϑνολο
1
1
6
6
2

ϑνολο Διοικητικών-Γραμματϋων (ΙΔΑΦ)
Οδηγών (ΙΔΑΦ)
Οδηγών (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Οδηγών (ΙΔΑΦ)
Σεχνικών
Εργοδηγών
Ηλεκτρολϐγων
Σεχνικών
Σεχνικών Αυτοκινότων
Σεχνικών Εργοδηγών
Σεχνικών Μηχανολϐγων Ηλεκτρολϐγων
ϑνολο Σεχνικών
ϑνολο ΔΕ
ΔΕ (χ.π.)

Φειριςτών Μηχανημϊτων
Φειριςτών Μηχανημϊτων
ϑνολο Φειριςτών Μηχανημϊτων
ϑνολο ΔΕ (χ.π.)
ΠΕ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Διοικητικοϑ
Γυμναςτ. Ακαδημύασ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Οικονομικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ
Μηχανικών
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών
Μηχανικών Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών υςτημ.
Μηχανολϐγων Ηλεκτρολ.
Μηχανολϐγων Ηλεκτρολ. Μηχ/κών
Μηχανολϐγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
ϑνολο ΠΕ
ΣΕ

Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ

6
1
1

Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Διούκηςησ Γεωργικών Εκμεταλλεϑςεων
Οικονομικοϑ
Διούκηςη Επιχειρόςεων

ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Μηχ/κών Ηλεκτρολϐγων
Μηχ/κών Μηχανολϐγων
Μηχ/κών Οχημϊτων
Μηχανικών Οχημϊτων
Σεχνολϐγων Ηλεκτρολϐγων Μηχ/κών
Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Πληροφορικόσ
Πληροφορικόσ
ϑνολο Πληροφορικόσ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

2
1
1
1
1
6
1
1
1
11
21
1
1
1
1
1
3
1

4
1
3
4
14
20
2
1
1
1
5
1
2
6
4
1
3
1
18
1
1
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ϑνολο ΣΕ
ΣΕ (χ.π.)

24
1
1
1
1
1
2
2

Σεχνικών
Μηχ/κών Αυτοκινότων
ϑνολο Σεχνικών
ϑνολο ΣΕ (χ.π.)
ΤΕ
Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ
Γενικών Καθηκϐντων
ϑνολο Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ
Επιμελητών
Επιμελητών
ϑνολο Επιμελητών
Προςωπικοϑ Καθαριϐτητασ
(ΙΔΑΦ)
Προςωπικοϑ Καθαριϐτητασ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Προςωπικοϑ Καθαριϐτητασ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

1
1
4
71

Πύνακασ 30: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Γεν. Δ/νςησ Περιφερειακόσ Αγροτικόσ
Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Γεωργικοϑ - Κτηνοτροφικοϑ
Γεωτεχνικών
ϑνολο Γεωργικοϑ - Κτηνοτροφικοϑ
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ) Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων

ϑνολο
1
1
2
2
1
1
11

ϑνολο Διοικητικών - Γραμματϋων
περματεγχυτών
περματεγχυτών
ϑνολο περματεγχυτών
ϑνολο ΔΕ
ΔΕ(χ.π.)

Οδηγών
ϑνολο Οδηγών
Σεχνικών

11
12
12
27
1
1

Οδηγών
Σεχνικών Μηχανολϐγων
Ηλεκτρολϐγων

1

ϑνολο Σεχνικών
ϑνολο ΔΕ (χ.π.)
ΠΕ
Βιολϐγων/ Βιολϐγων
Ιχθυολϐγων
Βιολϐγων/ Βιολϐγων Ιχθυολϐγων
ϑνολο Βιολϐγων/ Βιολϐγων Ιχθυολϐγων
Γεωτεχνικών
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ
Γεωπϐνων
Δαςολϐγων
Επιςτόμησ & Σεχνολογύασ Σροφύμων
Κτηνιϊτρων
Γεωτεχνικών
ϑνολο Γεωτεχνικών
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Διοικητικοϑ
Οικονομικοϑ
Πολιτικών Επιςτημών
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Θετικών Επιςτημών
Θετικών Επιςτημών
ϑνολο Θετικών Επιςτημών

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

1
2
1
1
1
45
1
1
25
2
75
1
1
1
2
5
1
1
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Κτηνιϊτρων (ΙΔΑΦ)
Αγρονϐμων Σοπογρϊφων Μηχ/κών
Πολιτικών Μηχανικών

ϑνολο Μηχανικών
ϑνολο - ΠΕ
ΣΕ

ϑνολο - ΣΕ
ΤΕ

Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ) Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ (ΙΔΑΦ)
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ-Λογιςτικοϑ
Μηχανικών
Μηχ/κών χεδιαςτών
Μηχ/κών Σοπογρϊφων
Μηχανικών Σοπογρϊφων
Σεχνολϐγων Σοπογρϊφων Μηχ/κών
Σοπογρϊφων Μηχανικών
ϑνολο Μηχανικών
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Ιχθυοκομύασ-Αλιεύασ
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ (ϐλων των
ειδικοτότων)
Σεχνολϐγων Διούκηςησ Γεωργικών
Εκμεταλλεϑςεων
Σεχνολϐγων Ζωώκόσ Παραγωγόσ
Υυτικόσ Παραγωγόσ
ϑνολο Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ (ΙΔΑΦ)
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ (ΙΔΑΦ)
ϑνολο Σεχνολϐγων Γεωπονύασ (ΙΔΑΦ)
Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ

Βοηθητικϐ Προςωπικϐ
Προςωπικϐ Καθαριϐτητασ

ϑνολο Βοηθητικοϑ Προςωπικοϑ
Νοςοκϐμων Κτηνών
Νοςοκϐμων Κτηνών
ϑνολο Νοςοκϐμων Κτηνών
ϑνολο - ΤΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

1
1
6
2
8
91
1
1
1
1
1
3
1
2
2
9
1
10
1
1
1
1
15
4
4
30
2
2
4
2
2
6
156

Πύνακασ 31: Ανθρώπινο Δυναμικϐ Αυτοτελών Τπηρεςιών

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ

Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ
Προςταςύασ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών-Γραμματϋων

ϑνολο ΔΕ
ΠΕ

Μηχανικών

ϑνολο
1
1
1

Αγρονϐμων Σοπογρϊφων
Μηχ/κών(ΙΔΑΦ)
Πολιτικών Μηχανικών

1

Πληροφορικόσ

1
2
2
1
1
1
4

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ϑνολο

ϑνολο Μηχανικών
ϑνολο ΠΕ
ΣΕ

Πληροφορικόσ
ϑνολο Πληροφορικόσ

ϑνολο ΣΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ/ΠΕΑ
ΚΛΑΔΟ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ
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Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών - Γραμματϋων
Πληροφορικόσ
ϑνολο Πληροφορικόσ

1
1
1
1
1
1
2

Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ

ϑνολο ΠΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου &
Δημοςύων χϋςεων (ϋδρα)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΕ
Διοικητικών - Γραμματϋων
Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο Διοικητικών - Γραμματϋων
ϑνολο ΔΕ
ΠΕ
Επικοινωνύασ & Μϋςων
Επικοινωνύασ & Μϋςων Μαζικόσ
Μαζικόσ Ενημϋρωςησ
Ενημϋρωςησ
ϑνολο Επικοινωνύασ & Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ
ϑνολο ΠΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ
Υλώρινασ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΕ
Δικηγϐρων
Δικηγϐρων
ϑνολο Δικηγϐρων
ϑνολο ΠΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ
Καςτοριϊσ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΕ
Δικηγϐρων
Δικηγϐρων
ϑνολο Δικηγϐρων
ϑνολο ΠΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Γραφεύο Περιφερειϊρχη
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΕ
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
ϑνολο Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ
ϑνολο ΠΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη
Π.Ε. Κοζϊνησ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΕ
Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
Λογιςτικόσ
ϑνολο Διοικητικοϑ - Λογιςτικοϑ
ϑνολο ΣΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη
ΠΕ Υλώρινασ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΕ
Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
Σεχνολϐγων Ζωικόσ Παραγωγόσ
ϑνολο Σεχνολϐγων Γεωπονύασ
ϑνολο ΣΕ
Γενικϐ ϊθροιςμα

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ϑνολο
1
1
1
2
2
2
3
ϑνολο
1
1
1
1
ϑνολο
1
1
1
1
ϑνολο
1
1
1
1
ϑνολο
1
1
1
1
ϑνολο
1
1
1
1
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υνοπτικϊ τοιχεύα τελϋχωςησ Οργανικών Μονϊδων
ήςον αφορϊ ςτη ςτελϋχωςη των οργανικών μονϊδων τησ Περιφϋρειασ
επιςημαύνονται τα εξόσ:
 Ο Μϋςοσ Όροσ προςωπικοϑ ανϊ Δ/νςη επύ του ςυνϐλου των (38) Δ/νςεων
εύναι περύπου (16) ϊτομα. Απϐ αυτϋσ, μϐλισ (15) Δ/νςεισ απαςχολοϑν
προςωπικϐ πϊνω απϐ το Μ.Ο.
 Ο Μϋςοσ Όροσ προςωπικοϑ ανϊ Σμόμα επύ του ςυνϐλου των (157) Σμημϊτων
εύναι περύπου (3) ϊτομα. Απϐ αυτϊ, μϐλισ (46) Σμόματα απαςχολοϑν
προςωπικϐ πϊνω απϐ το Μ.Ο.
 Απϐ τα (157) Σμόματα τησ Περιφϋρειασ ςτα (111) απαςχολοϑνται απϐ 0 ϋωσ
3 υπϊλληλοι, ςτα (31) Σμόματα 4 ϋωσ 6 υπϊλληλοι και ςτα υπϐλοιπα (15)
Σμόματα εργϊζονται πϊνω απϐ 6 υπϊλληλοι.
 Μ.Ο. Σμημϊτων ανϊ Δ/νςη  (4)
 Σο ανθρώπινο δυναμικϐ τησ Περιφϋρειασ αποτελεύ δυνατϐ τησ ςτοιχεύο,
καθώσ εύναι επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνο: το (72%) των υπαλλόλων τησ (440
εκ των 603) ϋχει ανώτατο/ανώτερο επύπεδο εκπαύδευςησ.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
Πύνακασ 32: Προτϊςεισ θεςμικοϑ περιεχομϋνου ανϊ οργανικό μονϊδα
Σμόματα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ & Υλώρινασ
Τπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που κατατϊχθηκαν βϊςει του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’
87) «Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» ςε ϊλλουσ φορεύσ, ενώ βϊςει εθνικόσ και
ενωςιακόσ νομοθεςύασ αποτελοϑν αρμοδιϐτητεσ των τοπικών κτηνιατρικών
αρχών και ϑςτερα απϐ νομοθετικό ρϑθμιςη αυτϋσ τελικϊ αςκοϑνται απϐ το
Σμόμα Κτηνιατρικόσ και τα Κτηνιατρικϊ Γραφεύα των ΠΕ.
Οι αρμοδιϐτητεσ που ορύζονται απϐ το Κεφϊλαιο Σ΄, ϊρθρο 94 του ν.
3852/2010 (§1 περ. 21, §3Β περ. 29, 30, 33, 34, §5 περ. 7, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, §6 περ. 36) και μεταφϋρονται ςτουσ Δόμουσ θα πρϋπει να μεταφερθοϑν
και πϊλι ςτην Περιφϋρεια για την αποφυγό αποςυντονιςμοϑ και διακοπόσ
του ενιαύου τησ δομόσ τησ Κτηνιατρικόσ Τπηρεςύασ και των ελϋγχων που
διενεργεύ, ώςτε να μην αποβεύ ςε βϊροσ των παραγωγικών τϊξεων (αγροτικό
οικονομύα) και του καταναλωτό (Δημϐςια Τγεύα).
Επιςημαύνεται ϐτι οι παραπϊνω αρμοδιϐτητεσ των τομϋων τησ Τγεύασ των Ζώων
και τησ Κτηνιατρικόσ Αντύληψησ Υαρμϊκων και Εφαρμογών αςκοϑνται μϋχρι και
ςόμερα απϐ τα Σμόματα Κτηνιατρικόσ, ςϑμφωνα:
• με το ϊρθρο 1 τησ Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου (Α΄256/31-12-2012), η
οπούα κυρώθηκε με το ϊρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98) και ϋχει ιςχϑ νϐμου,
καθώσ ουςιαςτικϊ παραμϋνουν ωσ αρμοδιϐτητα ςτισ Περιφϋρειεσ μϋχρι εκδϐςεωσ
ςχετικών αποφϊςεων του Τπουργοϑ Εςωτερικών, του Τπουργοϑ Οικονομικών και του
καθ’ ϑλην αρμοδύου Τπουργοϑ (Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων)(βλ. και εγκϑκλιο

ΤΠ.Ε. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΥ3Ν-ΤΦ1): Ενημϋρωςη επύ των διατϊξεων τησ απϐ
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31-12-2012 ΠΝΠ).
• με το ϊρθρο 43 του ΠΔ 146/2010 (Α΄239), το οπούο ορύζει ϐτι «Αρμοδιϐτητεσ
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων ϐπωσ εύχαν οριςθεύ και αςκοϑνταν με
διατϊξεισ τυπικών νϐμων και κανονιςτικών πρϊξεων και οι οπούεσ δεν ϋχουν
απονεμηθεύ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87) ςτισ περιφϋρειεσ,
οϑτε ϋχουν μεταβιβαςθεύ ςτισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ και ςτουσ δόμουσ,
αςκοϑνται απϐ 1ησ-01-2011 απϐ τισ υπηρεςύεσ που ςυςτόνονται με το παρϐν».
Σονύζεται, ωςτϐςο, ϐτι προϒπϐθεςη για την πλόρη κϊλυψη των ανωτϋρω αρμοδιοτότων
εύναι ο εμπλουτιςμϐσ των κτηνιατρικών υπηρεςιών με εξειδικευμϋνο προςωπικϐ.

Αρμοδιϐτητεσ τησ Κτηνιατρικόσ Τπηρεςύασ (του τομϋα τησ Κτηνιατρικόσ
Δημϐςιασ Τγεύασ), ςτισ οπούεσ και δραςτηριοποιεύται, περιϋχονται ςτισ
αρμοδιϐτητεσ του τομϋα Τγεύασ και αναφϋρονται ωσ αρμοδιϐτητεσ των
Τπηρεςιών Τγεύασ (περύπτωςη ΙΙ του τομϋα Ζ τησ παραγρϊφου ΙΙ του ϊρθρου
186 του ν. 3852/2010, ημεύα 10, 21, 22).
Ωλλεσ αρμοδιϐτητεσ, ϐπωσ η αδειοδϐτηςη ςφαγεύων μϋχρι 800 τϐνουσ ό μϋχρι
1000 ςφαζϐμενα ορνιθοειδό (ϐπωσ ορύζεται ςτο ςημεύο 35 του υποτομϋα γ, του
τομϋα Β, παρϊγραφοσ ΙΙ, του ϊρθρου 186 του ν. 3852/2010) καθώσ και ϐλεσ οι
αρμοδιϐτητεσ του τομϋα ζωικών υποπροώϐντων δεν αναφϋρονται καθϐλου . Η
«κϊλυψη» των παραπϊνω ςφαλμϊτων και κενών ϋγινε με Πρϊξη Νομοθετικοϑ
Περιεχομϋνου (ΥΕΚ Α’ 256/2012).
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Παρατηροϑνται επικαλϑψεισ μεταξϑ αρμοδιοτότων του Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ
και ϊλλων υπηρεςιών ςτο αντικεύμενο τησ διενϋργειασ ελϋγχων για την υγιεινό
και την αςφϊλεια των τροφύμων μετϊ την πρωτογενό παραγωγό ϋωσ τη διϊθεςη
ςτον τελικϐ καταναλωτό, ϐπου ωσ ςυναρμϐδιεσ αρχϋσ ελϋγχου, ςϑμφωνα με την
ΚΤΑ με αριθ. 052/2004 (ΥΕΚ Β’687) και κυρύωσ με την ΚΤΑ 15523/2006 (ΥΕΚ
Β’ 1187), ορύζονται οι Δ/νςεισ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, Κτηνιατρικόσ, Τγεύασ και
Εμπορύου των καταργηθϋντων Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων. Για την
καλϑτερη διαχεύριςη, προτεύνεται η ςϑναψη πρωτοκϐλλων ςυνεργαςύασ μεταξϑ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ και του Ε.Υ.Ε.Σ. (ςϑμφωνα και με την
πρώτη προαναφερθεύςα ΚΤΑ), δεδομϋνησ και τησ ϋλλειψησ Περιφερειακόσ
Δ/νςησ του Ε.Υ.Ε.Σ. ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Καλϐ θα όταν να υπϊρχει πρϐςβαςη ςτα μητρώα αγροτών, για την καλϑτερη
εξυπηρϋτηςό τουσ (αγροτικϊ αυτοκύνητα – βεβαιώςεισ).
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
Η ανϊθεςη μελετών των καθϋτων αξϐνων, που ςόμερα γύνεται απϐ την ΕΓΝΑΣΙΑ
ΟΔΟ Α.Ε. με ςχετικό Τπουργικό Απϐφαςη, να πραγματοποιεύται απϐ τη
Διεϑθυνςη Σεχνικών Έργων (ϋδρα), βϊςει του Ν. 3316/2005, με την προϒπϐθεςη
ςτελϋχωςησ τησ Δ/νςησ.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
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Η αντιπλημμυρικό προςταςύα και η οριοθϋτηςη των επεμβϊςεων ςτα κϊθε
εύδουσ ρϋματα θα πρϋπει να οριοθετηθεύ, ώςτε ςε ελϊςςονοσ ςημαςύασ
χειμϊρρουσ ό υδρορϋματα να επιλαμβϊνεται ο Δόμοσ, ενώ τα κϑρια
αντιπλημμυρικϊ και αποςτραγγιςτικϊ δύκτυα τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ να
εύναι αρμοδιϐτητα τησ Δ/ςησ.
Επικινδϑνωσ ετοιμϐρροπα (αρμοδιϐτητα που πρϋπει να ανόκει ςτουσ Δόμουσ).
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Υλώρινασ
Ο ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ των ϋργων που εκτελοϑνται ςτο Νομϐ Υλώρινασ θεωρητικϊ
γύνεται απϐ το Εργαςτόριο τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ ςτην Κοζϊνη.
Πολλού παρϊγοντεσ ϐμωσ, ϐπωσ η μεγϊλη απϐςταςη, το μειωμϋνο προςωπικϐ
του εργαςτηρύου, το μικρϐ καταςκευαςτικϐ διϊςτημα (Μϊιοσ – Οκτώβριοσ) και
οι καθημερινού ϋλεγχοι για κϊποια ϋργα (π.χ. αςφαλτοςτρώςεισ) καθιςτοϑν
επιβεβλημϋνη την ϊςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ αυτόσ (ςε βαςικϋσ ϋςτω
διεργαςύεσ) απϐ το Εργαςτόριο τησ Π.Ε. Υλώρινασ.
Μη ςυμμετοχό τεχνικών υπαλλόλων ςτισ επιτροπϋσ παραλαβόσ ϋργων
Δόμων και ϊλλων Υορϋων.
Μη ςυμμετοχό τεχνικών υπαλλόλων (πολιτικών μηχανικών) ςε κλιμϊκια
ελϋγχου Ετοιμϐρροπων κτιςμϊτων και ςε επιτροπϋσ ϊλλων υπηρεςιών.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Γρεβενών
Η νομοθεςύα μελϋτησ – καταςκευόσ αντιπλημμυρικών ϋργων (Ν. 3010/2002)
δύδει τη δυνατϐτητα να εκτελοϑνται αυτϊ εύτε απϐ τουσ ΟΣΑ Α’ εύτε απϐ τουσ
ΟΣΑ Β’ βαθμοϑ, χωρύσ καμύα κατηγοριοπούηςη, δημιουργώντασ ςϑγχυςη για τισ
αρμοδιϐτητεσ και τισ ευθϑνεσ κϊθε οργανιςμοϑ.
Η ϊςκηςη εποπτεύασ επύ των Σοπικών Οργανιςμών Εγγεύων Βελτιώςεων (ΣΟΕΒ)
πρϋπει να αςκεύται απϐ την Περιφϋρεια και ϐχι απϐ τουσ Δόμουσ. Η
Περιφϋρεια ϋχει αρμοδιϐτητα να εκτελεύ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα χωρύσ να ϋχει
δυνατϐτητα εποπτεύασ ςτουσ φορεύσ που θα “περϊςουν” τα εν λϐγω ϋργα.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Για το αντικεύμενο των ΑΕ, προτεύνεται να καθιερωθεύ ο προϋλεγχοσ νομιμϐτητασ
του καταςτατικοϑ ςϑςταςησ των υπϐ ςϑςταςη εταιριών απϐ τουσ ελεγκτϋσ του
Σμόματοσ Εμπορύου προσ αποφυγό ςφαλμϊτων και παραλόψεων που εύναι
δϑςκολο να διορθωθοϑν ςτη ςυνϋχεια.
Δεδομϋνου ϐτι αυτό τη ςτιγμό ϐλεσ οι ϊδειεσ υπαιθρύου εμπορύου χορηγοϑνται
απϐ τουσ Δόμουσ, θα όταν πιο λειτουργικϐ να χορηγοϑν οι Δόμοι και τισ ϊδειεσ
υπαιθρύου πλανϐδιου εμπορύου.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Η λειτουργύα των λαώκών αγορών ϋχει μεταφερθεύ ςτουσ Δόμουσ (ϊρθρο 94,
παρ. 6, αρμοδ. 32, 33 Ν. 3852/2010). Ϋδη, παρατηρεύται επικϊλυψη ςτον ϋλεγχο
των λαώκών αγορών και την επιβολό προςτύμων, απϐ τα Σμόματα Εμπορύου των
Δόμων και την αςτυνομύα. Ο ϋλεγχοσ και η αδειοδϐτηςη των λαώκών αγορών και
των αδειών ςτϊςιμων πλανοδύων προτεύνεται να μεταφερθοϑν εξολοκλόρου
ςτουσ Δόμουσ.
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Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
Οι ϊδειεσ λειτουργύασ για τα καταςτόματα υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ με λιανικό
πώληςη εκδύδονται βϊςει τησ υγειονομικόσ νομοθεςύασ απϐ τα αρμϐδια
Σμόματα Εμπορύου των Δόμων, παρϐλο που οι παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ
ςυνιςτοϑν μεταποιητικϋσ δραςτηριϐτητεσ και θα μποροϑςαν να διϋπονται απϐ
τη βιομηχανικό νομοθεςύα ϐπωσ και ϐλεσ οι υπϐλοιπεσ μεταποιητικϋσ
δραςτηριϐτητεσ υγειονομικοϑ χαρακτόρα (ςυςκευαςτόρια, αρτοποιεύα κ.λπ.)
και να εκδύδονται απϐ τισ Διευθϑνςεισ Ανϊπτυξησ.
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ ϋδρασ
Θϋματα ϐπωσ οι εγκρύςεισ διαχεύριςησ λυμϊτων, υπογεύων νερών που ςόμερα
αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςη Τδϊτων Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ θα ϋπρεπε να
αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςη, προκειμϋνου να ικανοποιοϑνται αποτελεςματικϐτερα
οι αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ και των πολιτών (παλαιϐτερα όταν
αρμοδιϐτητα τησ Δ/νςησ).
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςη θα ϋπρεπε να αςκοϑνται απϐ φορεύσ
ϐπωσ οι ϑλλογοι – ςωματεύα αθλητικϊ – πολιτιςτικϊ (αποφϊςεισ αθλητικών
ςυναντόςεων).
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
Οι
αρμοδιϐτητεσ
των
καταςτημϊτων
υγειονομικοϑ
ενδιαφϋροντοσ
διεκπεραιώνονται μϐνο απϐ τουσ Δόμουσ και ϋχουν ωσ προαπαιτοϑμενο
γνωμοδϐτηςη τησ υπηρεςύασ μασ. Προτεύνεται η αρμοδιϐτητα να αναληφθεύ
εξολοκλόρου απϐ ϋνα φορϋα (Περιφϋρεια).
Με δεδομϋνο ϐτι με το νϐμο 3852/2010 οι προνοιακϋσ υπηρεςύεσ μεταφϋρθηκαν
ςτουσ Δόμουσ, με ςυνϋπεια το ςϑνολο τησ επιδοματικόσ πολιτικόσ να υλοποιεύται
απϐ αυτοϑσ, προτεύνεται η χορόγηςη του διατροφικοϑ επιδϐματοσ που
χορηγεύται ςτουσ Νεφροπαθεύσ – Μεταμοςχευμϋνουσ να αναληφθεύ απϐ τουσ
Δόμουσ, καθώσ και το αρχεύο τεγαςτικών προγραμμϊτων τησ Πρϐνοιασ για
προςφυγϋσ και ϊςτεγουσ –ϊπορουσ.
Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
ε ϐ,τι αφορϊ τη δημιουργύα βϊςεων δεδομϋνων (ηλεκτρονικοπούηςη
διαδικαςιών-αρμοδιοτότων) θα ϋπρεπε να υπϊρχει πανελλόνια ομογενοπούηςη
απϐ τα Προώςτϊμενα κατϊ εφαρμογόν Τπουργεύα.
Δ/νςη Διούκηςησ
Η διανομό προκηρϑξεων για διαγωνιςμοϑσ του ΑΕΠ ό διανομό προκηρϑξεων
φορϋων για εποχικϐ προςωπικϐ θα ϋπρεπε να γύνεται απϐ τα ΚΕΠ του Δόμου
Κοζϊνησ και ϐχι απϐ το Σμόμα Προςωπικοϑ τησ Περιφϋρειασ.
Δ/νςη Οικονομικοϑ
ήλη η διαδικαςύα μεταφορϊσ μαθητών, απϐ την επιλογό των δικαιοϑχων ϋωσ
την οικονομικό τακτοπούηςη, να πραγματοποιεύται απϐ την Εκπαύδευςη, που
ϋχει και ϊμεςη πρωτογενό γνώςη των αναγκών.
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
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Με την παρ. 21 του ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Η΄ του ϊρθρου 186 του Ν. 3852/2010, η
μεταφορϊ μαθητών ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα των Περιφερειών. Προτεύνεται η
αρμοδιϐτητα αυτό να αςκεύται αποκλειςτικϊ απϐ τισ υπηρεςύεσ Α/θμιασ και
Β/θμιασ Εκπαύδευςησ, οι οπούεσ ϋχουν και την αποκλειςτικϊ ευθϑνη για τη
λειτουργύα των ςχολεύων. Πρϐκειται για μια αρμοδιϐτητα χωρύσ αρχό, μϋςη και
τϋλοσ, αφοϑ το ΤΠ.Ε. εύναι αναγκαςμϋνο κατ’ ϋτοσ να εκδύδει Πρϊξη
Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου, προκειμϋνου να καλϑψει τισ αρρυθμύεσ τησ Κ.Τ.Α.
24001/2013 και τοϑτο επειδό οι διαγωνιςμού αυτού καταλόγουν ατελϋςφοροι.
Εν προκειμϋνω δηλαδό να ιςχϑςει το καθεςτώσ προ του 2000 (βλ. παρακϊτω,
πρϐταςη Δ/νςησ προσ τον Τπουργϐ Εςωτερικών).
ϑμφωνα με την ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Γ΄ - υποπαρϊγραφο 2.4 – 2.4.1 του Ν. 4336/2015
(ΥΕΚ 94 Α΄), απϐ 1-1-2017 καταργοϑνται οι Τπηρεςύεσ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ΤΔΕ). Ψσ εκ τοϑτου, επύκειται μεταφορϊ των αρμοδιοτότων ελϋγχου,
εκκαθϊριςησ και ενταλματοπούηςησ των δαπανών ςτην Τπηρεςύα, ϐπερ
ςημαύνει και μεγαλϑτερο οικονομικϐ κϐςτοσ αλλϊ κυρύωσ επιβϊρυνςη του
προςωπικοϑ με περιςςϐτερεσ αρμοδιϐτητεσ. Εντοϑτοισ, τύθεται ζότημα
αντινομύασ; η ύδια η υπηρεςύα θα εύναι αναγκαςμϋνη να αςκεύ και την
αρμοδιϐτητα του προληπτικοϑ ελϋγχου. άςωσ το θϋμα χρόζει μιασ γενικϐτερησ
αντιμετώπιςησ απϐ το Τπουργεύο Εςωτερικών.
ϑμφωνα με την παρ. β του ΚΕΥ. VII του Ν. 3852/2010, με Κ.Τ.Α. καθορύζεται ο
τρϐποσ διενϋργειασ των προμηθειών των περιφερειών, ςτο πλαύςιο ςχετικοϑ
κανονιςμοϑ. Ϋδη εκδϐθηκε ο Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ 160 Α΄), ϐχι ϐμωσ και ο
ςχετικϐσ κανονιςμϐσ, πρϊγμα που οδηγεύ ςτην αυτενϋργεια τησ κϊθε υπηρεςύασ.
Απαιτεύται επαναεπικαιροπούηςη του προγρϊμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» απϐ το
αρμϐδιο υπουργεύο, ωσ προσ τισ διοικητικϋσ πρϊξεισ που εύναι υποχρεωτικϋσ
προσ ανϊρτηςη ςτο πρϐγραμμα, καθώσ παρατηρεύται κατϊχρηςό του με
ανϊρτηςη ϐλων των διοικητικών ενεργειών και πρϊξεων.
Παρατύθεται η πρϐταςη τησ Δ/νςησ προσ τον Τπουργϐ Εςωτερικών, η
οπούα, ςε περύπτωςη που όθελε γύνει δεκτό, θα ϊμβλυνε ςε μεγϊλο βαθμϐ τη
γραφειοκρατύα, ιδιαύτερα ςτισ περιπτώςεισ πολϑμηνων διαγωνιςμών:
Ψσ γνωςτϐν, ςτην καθημερινϐτητα τησ αςκοϑμενησ διούκηςησ, εμφανύςτηκαν τα
τελευταύα χρϐνια νϋεσ ορολογύεσ, ϐπωσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», «ΚΗΜΔΗ», «EPROCURΕMENT», ϋννοιεσ οι οπούεσ επιτεύνουν τη γραφειοκρατύα, προκαλοϑν
τριβϋσ μεταξϑ των εμπλεκομϋνων μερών, διεγεύρουν το θυμικϐ του προςωπικοϑ,
οδηγοϑν ςτην ευθυνοφοβύα και ςυντελοϑν επύ μακρϐν ςτην ταλαιπωρύα των
πολιτών και ιδιαύτερα των προμηθευτών.
Ψσ παρϊδειγμα αναφϋρεται η πληρωμό ενϐσ δικαιοϑχου-πολύτη. Αρχικϊ
απαιτεύται ο προςδιοριςμϐσ του ϑψουσ τησ δαπϊνησ, ενώ ακολουθοϑν η
υποβολό του πρωτογενοϑσ αιτόματοσ, η καταχώριςό του ςτο e-procurement, η
ϋγκριςη τησ δαπϊνησ απϐ την Οικονομικό Επιτροπό, η ανϊρτηςη τησ απϐφαςησ
ςτο πρϐγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», η ανϊληψό τησ απϐ την Οικονομικό Τπηρεςύα, η
υποβολό τησ ςτην ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ, η ϋγκριςό τησ, η
επαναφορϊ ςτην εκδοϑςα υπηρεςύα, η ανϊρτηςό τησ ςτο πρϐγραμμα
«ΔΙΑΤΓΕΙΑ», η προςκϐμιςη του τιμολογύου, η ϋκδοςη κατϊςταςησ δαπϊνησ με
ϐλα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, η υπογραφό τησ απϐ το αρμϐδιο ϐργανο, η
υποβολό τησ ςτην ΤΔΕ (αφοϑ ϋχει καταχωρηθεύ ςτο e-procurement), η θεώρηςό
τησ απ’ αυτόν, η ϋκδοςη Φρηματικοϑ Εντϊλματοσ, η καταχώριςό του, η ϋκδοςη
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επιταγόσ, η υπογραφό τησ και τϋλοσ η παρϊδοςό τησ ςτον προμηθευτό. Και ϐλα
αυτϊ με την προϒπϐθεςη τησ ϋγκριςησ τησ δαπϊνησ απϐ την ΤΔΕ. Καλώσ
εχϐντων των πραγμϊτων, η εγχεύριςη τησ επιταγόσ πραγματοποιεύται ςε
χρονικϐ διϊςτημα 40-70 ημερών περύπου, ενώ, ϐταν πρϐκειται για δαπϊνεσ
Δημοςύων Επενδϑςεων, η γραφειοκρατύα εύναι διπλϊςια του αναμενϐμενου.
Αν ϋνασ ουδϋτεροσ παρατηρητόσ παρακολουθόςει εκ του ςϑνεγγυσ τισ
ιςτοςελύδεσ του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, θα διαπιςτώςει με ϋκπληξη ϐτι ϋνα
μεγϊλο μϋροσ του χρϐνου του αναλώνεται ςτισ αναλόψεισ δαπανών. Εδώ να
προςθϋςουμε ϐτι επύ «ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ» η ολοκλόρωςη μιασ δαπϊνησ δεν
απαιτοϑςε παραπϊνω απϐ μια εβδομϊδα.
ΠΡΟΣΑΕΙ
1. το ϊρθρο 160 του Ν. 3852/2010 προςτύθεται παρϊγραφοσ «Ο
Αντιπεριφερειάρχησ είναι διατάκτησ όλων των δαπανών τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ, αναλαμβάνοντασ και τη διάθεςη των ςχετικών
πιςτώςεων του προώπολογιςμού. Ωσ κύριοσ Διατάκτησ υποχρεούται ςτην
τήρηςη όλων των υποχρεώςεων που απορρέουν από τισ διατάξεισ του ΠΔ
113/2010» (Αρμοδιϐτητεσ Αντιπεριφερειϊρχη).
2. την παρ. γ του ϊρθρου 5 του Ν. 4071/2012 διαγρϊφεται η φρϊςη «και τη
διάθεςη των πιςτώςεων του προώπολογιςμού» (Αρμοδιϐτητεσ Οικονομικόσ
Επιτροπόσ).
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ψσ γνωςτϐν, ο προγραμματιςμϐσ ϐλων των δαπανών των
Περιφερειών εύναι ανϋφικτοσ. Ϊτςι, ςε πολλϋσ των περιπτώςεων, εύμαςτε
αναγκαςμϋνοι να διεξϊγουμε αγώνεσ ταχϑτητοσ προκειμϋνου να προλϊβουμε
ϐλη τη γραφειοκρατύα, ώςτε η δαπϊνη να διαθϋτει τουλϊχιςτον τα
χαρακτηριςτικϊ τησ νομιμϐτητασ, Με την τροποπούηςη αυτό οι οικονομικϋσ
υπηρεςύεσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα, αφόσ ςτιγμόσ ανακϑψει η δαπϊνη, να τη
ςυνδϋςουν αμϋςωσ με το e-procurement.
3. την παρ. δ του Ν. 4071/2012 διαγρϊφεται η φρϊςη «τη διεξαγωγή (των
διαγωνιςμών)» (Αρμοδιϐτητεσ Οικονομικόσ Επιτροπόσ), ενώ ςτην παρ. 1 του
ϊρθρου 159 του Ν. 3852/2010 προςτύθεται εδϊφιο «τη διεξαγωγή των
διαγωνιςμών» (Αρμοδιϐτητεσ Περιφερειϊρχη).
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: Η ςϑμπτυξη τησ διαδικαςύασ των δημϐςιων διαγωνιςμών αποτελεύ
απαρϊβατο κανϐνα για την απομεύωςη του φϐρτου εργαςύασ των οργϊνων που
απαςχολοϑνται με τη διενϋργεια και διεξαγωγό τουσ αλλϊ και την ολοκλόρωςό
του εν ευθϋτω χρϐνο. Η διενϋργεια των διαγωνιςμών ωσ γνωςτϐν διεξϊγεται ςε
τϋςςερα ςτϊδια. Ϊγκριςη τησ διακόρυξησ απϐ την Οικονομικό Επιτροπό,
αποςφρϊγιςη των προςφορών – ϋγκριςη του Πρακτικοϑ απϐ την Ο.Ε.,
αποςφρϊγιςη οικονομικών προςφορών – ϋγκριςη του Πρακτικοϑ απϐ την Ο.Ε.,
αποςφρϊγιςη των δικαιολογητικών – ϋγκριςη Πρακτικοϑ απϐ την Ο.Ε. Σο
χρονικϐ διϊςτημα για την ολοκλόρωςη του διαγωνιςμοϑ προςδιορύζεται κατϊ
προςϋγγιςη ςτουσ 3-9 μόνεσ, ενώ μετϊ ακολουθεύ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ (12) μόνεσ και ολοκληρώνεται με την υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ. Αλλϊ η αγωνύα
παρατεύνεται μϋχρισ ϐτου η Τπηρεςύα Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου θεωρόςει το
Φρηματικϐ Ϊνταλμα. Με την τροποπούηςη αυτό το ενδιϊμεςο ςτϊδιο των
διαγωνιςμών εγκρύνεται απϐ τον Περιφερειϊρχη με ϊμεςο αποτϋλεςμα τη
ςϑντμηςη τησ χρονοβϐρασ διαδικαςύασ, ενώ αποφορτύζεται το ϋργο τησ
Οικονομικόσ Επιτροπόσ.
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4. Ο διαγωνιςμϐσ τησ μεταφορϊσ μαθητών εύναι ο πλϋον επύπονοσ, για τισ
υπηρεςύεσ διεξαγωγόσ των, τισ Επιτροπϋσ Διαγωνιςμών, την Οικονομικό
Επιτροπό, τουσ αιρετοϑσ, του εμπλεκϐμενουσ μεταφορεύσ, τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ
και τϋλοσ τουσ γονεύσ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ διαγωνιςμϐσ ϋχει τη δικό του
«Οδϑςςεια» ςτο χώρο τησ διούκηςησ. Αρχικϊ την ευθϑνη ϋφεραν οι αρμϐδιεσ
Διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ακολοϑθηςε η
Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη, οι ΟΣΑ Α΄ βαθμοϑ και τϋλοσ οι ΟΣΑ Β΄ βαθμοϑ. Η
ϋναρξη του διαγωνιςμοϑ ϋχει ωσ αφετηρύα την 31η εκϊςτουσ ϋτουσ ϐταν οι
ςχολικϋσ μονϊδεσ προςκομύζουν τα απαραύτητα ςτοιχεύα των μεταφερϐμενων
μαθητών ςτα Σμόματα Προμηθειών των Π.Ε. Ακολουθεύ μια διαδικαςύα με την
ομογενοπούηςη των δρομολογύων, η ϋκδοςη Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου
απϐ την κυβϋρνηςη, αφοϑ οι χρϐνοι δεν επαρκοϑν και η ολοκλόρωςη τησ
διαδικαςύασ μετϊ απϐ εννϋα μόνεσ περύπου. Απϐ εκεύ και πϋρα ακολουθοϑν
καθημερινϋσ τριβϋσ με τουσ εμπλεκϐμενουσ αναδϐχουσ (λεωφορεύα και ταξύ) και
κυρύωσ τουσ γονεύσ, με καθημερινό παρουςύα και τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ με
ϋντονεσ διαμαρτυρύεσ. Προτϊθηκε η ϋκδοςη πρϐταςησ προσ το Τπουργεύο
Εςωτερικών για τη μεταφορϊ τησ αρμοδιϐτητασ αυτόσ απϐ τισ Περιφϋρειεσ προσ
τισ Διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, με την τεχνικό
ςτόριξη απϐ τισ Περιφϋρειεσ (δηλαδό μϐνον με τη ςτόριξη απϐ τισ Επιτροπϋσ
Διαγωνιςμών).
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Ϊνα θϋμα που ςχετύζεται ϊμεςα με την αποτελεςματικϐτητα ςτην ικανοπούηςη
των αναγκών τησ περιοχόσ και θεωρεύται πολϑ ςημαντικϐ για τη βιωςιμϐτητα
τησ τοπικόσ αγορϊσ εύναι η διενϋργεια διαγωνιςμών. Οι διαγωνιςμού προμηθειών
θα πρϋπει να γύνονται απϐ την κϊθε Περιφερειακό Ενϐτητα χωριςτϊ και ϐχι ϐπωσ
ςόμερα προβλϋπεται απϐ την ϋδρα. Αυτϐ προϒποθϋτει αγώνα για την
τροποπούηςη του νομοθετικοϑ πλαιςύου και εύναι απολϑτωσ αναγκαύο για την
υποςτόριξη τησ τοπικόσ κοινωνύασ, μιασ και ςτην αντύθετη περύπτωςη θα
καταλόξουμε να ϋχουμε προμηθευτϋσ εκτϐσ περιφϋρειασ, αφοϑ ϐλοι οι
διαγωνιςμού θα εύναι διεθνεύσ και επομϋνωσ θα μποροϑν να ςυμμετϋχουν ς’
αυτοϑσ μεγϊλεσ εταιρεύεσ, μη ανταγωνύςιμεσ απϐ τισ δικϋσ μασ μικρϋσ και
μεςαύεσ επιχειρόςεισ.
Η διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ μαθητών θα ϋπρεπε να γύνεται απϐ τουσ Δόμουσ,
ϐπωσ γινϐταν και παλιϐτερα, αφοϑ οι Δόμοι εύναι αρμϐδιοι για την ϋκδοςη
αποφϊςεων δρομολογύων αςτικόσ ςυγκοινωνύασ, καθώσ και του καθοριςμοϑ
αςτικών και μη περιοχών, αλλϊ και τησ λειτουργύασ των ςχολεύων. Αυτό τη
ςτιγμό, δεν υπϊρχει η ςυγκεκριμϋνη αρμοδιϐτητα ςτον Οργανιςμϐ, με
αποτϋλεςμα αφενϐσ να ερύζουν οι υπηρεςύεσ και αφετϋρου να υπϊρχει
ανομοιομορφύα ςτον τρϐπο αντιμετώπιςησ του θϋματοσ απϐ Περιφερειακό
Ενϐτητα ςε Περιφερειακό Ενϐτητα. ε περύπτωςη που αυτό η αρμοδιϐτητα
παραμεύνει ςτην Περιφϋρεια, θα πρϋπει να οριςθοϑν ςυναρμϐδιεσ υπηρεςύεσ,
ϐπωσ Διϊ Βύου Μϊθηςησ - Οικονομικών και Σεχνικών υπηρεςιών, ϐπου η κϊθε
μύα θα παρϋχει τισ υπηρεςύεσ τησ ςτον τομϋα απαςχϐληςόσ τησ, για την
ςωςτϐτερη αντιμετώπιςη του θϋματοσ και προκειμϋνου ϋγκαιρα να
ολοκληρώνεται κατ΄ ϋτοσ η διαδικαςύα.
Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ ΠΕ Γρεβενών
Η εκπαύδευςη μαθητών ςε θϋματα αντιμετώπιςησ φυςικών ό τεχνολογικών
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καταςτροφών θα ϋπρεπε να γύνεται απϐ εξιδεικευμϋνα ςτελϋχη πολιτικόσ
προςταςύασ και ϐχι απϐ δαςκϊλουσ ό καθηγητϋσ.
Η ςϑςταςη μϋτρων για τη μεύωςη τησ ατμοςφαιρικόσ ρϑπανςησ, την αποτροπό
μϐλυνςησ των ποταμών/λιμνών καθώσ και των υπϐγειων υδϊτων, π.χ. μϐλυνςη
των φυςικών αποδεκτών απϐ ανεπεξϋργαςτα λϑματα κοινοτότων, θα ϋπρεπε να
αποτελεύ αντικεύμενο τησ Δ/νςησ Πολιτικόσ Προςταςύασ και των Σμημϊτων τησ
ανϊ ΠΕ.
Θα πρϋπει να διευκρινιςτεύ το πλαύςιο αρμοδιϐτητοσ διαχεύριςησ του
προςφυγικοϑ ζητόματοσ ανϊ Π.Ε.
Η αρμοδιϐτητα ςυμμετοχόσ του Σμόματοσ ςτην εκπϐνηςη προγραμμϊτων
αντιπυρικόσ προςταςύασ δαςικών εκτϊςεων καθώσ και ςτη μελϋτη μεθϐδων για
την καταςτολό τουσ εύναι δϑςκολο να επιτευχθεύ, διϐτι ςχετύζονται κατϊ κϑριο
λϐγο με αρμοδιϐτητα τησ Δ/νςησ Δαςών του Νομοϑ που υπϊγεται ςτην
Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Ηπεύρου-Δυτικόσ Μακεδονύασ καθώσ και του
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ
Πύνακασ 33: Προτϊςεισ Αναδιοργϊνωςησ ανϊ οργανικό μονϊδα ςτο
πλαύςιο τησ 1ησ φϊςησ τεκμηρύωςησ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Προτεύνεται:
Η ςϑςταςη Σμόματοσ Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ, με αρμοδιϐτητα τη μϋτρηςη τησ
αποδοτικϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ, την εκτύμηςη των αποτελεςμϊτων και τη
διατϑπωςη προτϊςεων βελτύωςησ τησ λειτουργύασ τησ Περιφϋρειασ. Αν και η ςϑςταςη
μονϊδων ποιϐτητασ και αποδοτικϐτητασ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 6 του Ν. 3230/2004,
απϐ τισ διατϊξεισ του οπούου ϋχουν εξαιρεθεύ οι πρωτοβϊθμιοι και δευτεροβϊθμιου
ΟΣΑ (ϊρθ. 267 παρ. 8 και ϊρθ. 268 παρ. 15 Ν. 3852/2010), η ϑπαρξη ενϐσ τϋτοιου
τμόματοσ θεωρεύται απαραύτητη.
Σο Σμόμα αυτϐ θα εύναι αρμϐδιο και για την εφαρμογό, προώθηςη και βελτύωςη
υςτόματοσ Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ (ΔΠ) που θα περιλαμβϊνει:









Σον οριςμϐ των υπευθϑνων και τησ Ομϊδασ Ποιϐτητασ.
Ση διανομό και διαχεύριςη των εγγρϊφων του ΔΠ
Σην επαφό με το φορϋα πιςτοπούηςησ.
Σην εκπαύδευςη του προςωπικοϑ ςχετικϊ με την ποιϐτητα και τισ διαδικαςύεσ του
ΔΠ.
Ση διαχεύριςη των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
Σο ςυντονιςμϐ και την αναςκϐπηςη του ΔΠ.
Ση διαχεύριςη των παραπϐνων των πολιτών.
Ση διαχεύριςη των δεικτών ποιϐτητασ και αποδοτικϐτητασ.

Επιςημαύνεται ϐτι, ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ τησ ΠΔΜ, οι αντύςτοιχεσ αρμοδιϐτητεσ
αποτελοϑν αντικεύμενο του Σμόματοσ Εφαρμογόσ Προγραμμϊτων και Ϊργων τησ
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Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ (ϊρθρο 4 παρ. 2 εδ. βγ-βςτ, ΠΔ
146/2010). Επιπροςθϋτωσ, ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ εύναι κατανεμημϋνεσ ςε διϊφορεσ
οργανικϋσ μονϊδεσ ςτο πλαύςιο τησ αναδιοργϊνωςησ με το Πρϐγραμμα «Καλλικρϊτησ»
(αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Σμόματα υντονιςμοϑ και χεδιαςμοϑ τησ
Διεϑθυνςησ Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη).
ε κϊθε περύπτωςη, η ςυγκϋντρωςη των προαναφερϐμενων ςυναφών αρμοδιοτότων
ςε μύα μονϊδα, υπϐ οποιαδόποτε ονομαςύα, αποτελεύ το πρώτο απαραύτητο βόμα για
τον αποτελεςματικϐτερο ςυντονιςμϐ και την αποδοτικϐτερη αξιολϐγηςη του ϋργου
τησ Περιφϋρειασ.
Οι εν λϐγω αρμοδιϐτητεσ θα πρϋπει να αςκοϑνται ςε πλόρη ςυνϊρτηςη με αυτϋσ του
Περιφερειακοϑ υμπαραςτϊτη του Πολύτη και τησ Επιχεύρηςησ, ο οπούοσ μπορεύ επύςησ
να προβαύνει ςτη διατϑπωςη προτϊςεων βελτύωςησ τησ περιφερειακόσ διούκηςησ και
των ςχϋςεών τησ με το κοινϐ, τϐςο ςτο πλαύςιο τησ ετόςιασ ϋκθεςόσ του ϐςο και επ’
ευκαιρύα ςημαντικών προβλημϊτων κακοδιούκηςησ που ο ύδιοσ εντοπύζει (ϊρθρο 179
Ν. 3852/2010, ΥΕΚ Α΄/87, «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ»).
Αντιμετωπύζοντασ την πολυδιϊςπαςη των αντικειμϋνων και αποφεϑγοντασ την
πολλαπλό αναζότηςη πληροφοριών απϐ τισ ύδιεσ υπηρεςύεσ µε το ύδιο ό παραπλόςιο
αντικεύμενο απϐ δϑο ό περιςςϐτερεσ διαφορετικϋσ οργανωτικϋσ μονϊδεσ,
επιτυγχϊνεται ο απώτεροσ ςτϐχοσ τησ χρηςτόσ διούκηςησ, τησ διαρκοϑσ βελτύωςησ και
τησ παροχόσ υψηλόσ ποιϐτητασ υπηρεςιών με γνώμονα την ικανοπούηςη των
πολιτών/επιχειρόςεων
ςτο
τρύπτυχο
αποτελεςματικϐτητα-οικονομικϐτηταδιαφϊνεια.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Υλώρινασ &
Σμόμα Πληροφορικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Προτεύνεται:
Η ςϑςταςη Σμόματοσ Προγραμματιςμοϑ ςε κϊθε Περιφερειακό Ενϐτητα, ώςτε να
γύνεται ςε τοπικϐ επύπεδο η προετοιμαςύα, υλοπούηςη, παρακολοϑθηςη ϐλων των
ϋργων τησ ΠΕ. Σο Σμόμα να ανόκει ςτη Δ/νςη Προγραμματιςμοϑ τησ ϋδρασ, για να
υπϊρχει ο ςυντονιςμϐσ και ο ϋλεγχοσ ςε Περιφερειακϐ επύπεδο.
Λϐγω τησ κατϊργηςησ τησ Δ/νςησ Προγραμματιςμοϑ και Ανϊπτυξησ ςτισ
Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ, δεν υπϊρχει πλϋον ϋνασ ςυντονιςμϐσ τοπικϊ απϐ κϊποιο
τμόμα ϐλων των ενεργειών, διαδικαςιών και υπηρεςιών που απαιτοϑνται για την
προετοιμαςύα, υλοπούηςη και διαχεύριςη ϐλων των ϋργων τησ ΠΕ. Σο ρϐλο αυτϐν
καλοϑνται να τον αναπληρώςουν υπϊλληλοι ϊλλων τμημϊτων των ΠΕ, μϋςω
παρϊλληλησ απαςχϐληςόσ τουσ ςτη Δ/νςη Προγραμματιςμοϑ τησ Ϊδρασ.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Υλώρινασ
Προτεύνεται:
Σο Σμόμα Μηχανημϊτων Έργων να γύνει αυτοτελϋσ τμόμα με θεςμοθετημϋνο
αντικεύμενο, λϐγω εξειδικευμϋνου αντικειμϋνου και ωραρύου λειτουργύασ.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ϋδρασ
Προτεύνεται:
1. εύτε η ανϊθεςη τησ ςυντόρηςησ, τησ τεχνικόσ αςτυνϐμευςησ και του Αποχιονιςμοϑ
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του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ, που αποτελοϑςε
ευθϑνη τησ πρώην Δ.Ε..Ε./Π.Δ.Μ. και τώρα του Σμόματοσ υγκοινωνιακών Ϊργων
Δ.Σ.Ε. (ΕΔΡΑ), να δοθεύ ςτισ αντύςτοιχεσ Δ/νςεισ Σεχνικών Έργων (Δ.Σ.Ε.) των
Περιφερειακών Ενοτότων Γρεβενών, Καςτοριϊσ, Κοζϊνησ και Υλώρινασ για το Εθνικϐ
και Επαρχιακϐ οδικϐ τμόμα που βρύςκεται ςτα διοικητικϊ ϐρια εκϊςτησ, για την
ϊμεςη, ςυμφϋρουςα και λειτουργικό αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυντόρηςησ.
την περύπτωςη αυτό, κρύνεται ςκϐπιμη η διϊθεςη ςτισ Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ του εξοπλιςμοϑ (μηχανόματα ϋργων, οχόματα
μεταφορϊσ προςωπικοϑ, χορτοκοπτικϊ κ.λπ.) των αντύςτοιχων κατϊ Περιφερειακό
Ενϐτητα εργοταξύων − κλιμακύων τησ πρώην Δ.Ε..Ε. και του ανθρώπινου δυναμικοϑ,
πλην των δϑο οδηγών του εργοταξύου Κοζϊνησ που εύναι απαραύτητοι για τισ ανϊγκεσ
τησ Τπηρεςύασ μασ.
2. εύτε η ςυντόρηςη των οδών (Εθνικϐ και Επαρχιακϐ δύκτυο) τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ, που η ςυντόρηςό τουσ ανόκε ςτην αρμοδιϐτητα τϐςο τησ πρώην
κρατικόσ Περιφϋρειασ ϐςο και των αντύςτοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων,
να δοθεύ ςυνολικϊ ςτη Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ.
Επιςημαύνεται ϐτι:
Μετϊ την εφαρμογό του Προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ» (Ν. 3852/2010, ΥΕΚ
87/Α΄/2010), απϐ 1/7/2011 οι πρώην κρατικϋσ Διευθϑνςεισ Σεχνικών Ϊργων,
Διεϑθυνςη Δημοςύων Ϊργων (Δ.Δ.Ε.), Διεϑθυνςη Καταςκευόσ Ϊργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και
Διεϑθυνςη Ελϋγχου υντόρηςησ Ϊργων (Δ.Ε..Ε.), τησ Κρατικόσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ ςυγχωνεϑτηκαν ςτη Δ.Σ.Ε. (ΕΔΡΑ) τησ αιρετόσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ και οι αρμοδιϐτητεσ τησ Διεϑθυνςησ υντόρηςησ Ϊργων, τησ Διεϑθυνςησ
Καταςκευόσ Ϊργων και του τϋωσ Σμόματοσ υγκοινωνιακών Ϊργων τησ Διεϑθυνςησ
Δημοςύων Ϊργων περιόλθαν πλϋον ςτο Σμόμα υγκοινωνιακών Έργων τησ Δ.Σ.Ε.
(ΕΔΡΑ), τησ αιρετόσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Επιπλϋον, τα εργοτϊξια Πενταλϐφου , Γρεβενών και Κοζϊνησ τησ πρώην Δ.Ε..Ε. τησ
Κρατικόσ Περιφϋρειασ υπολειτουργοϑν με ϋνα, δϑο και τρύα ϊτομα προςωπικϐ
αντύςτοιχα, με ανεπαρκό ό αναξιοπούητο μηχανολογικϐ εξοπλιςμϐ, ενώ το εργοτϊξιο
τησ Υλώρινασ τησ πρώην Δ.Ε..Ε. ϋχει κλεύςει. Σο εργοτϊξιο των Γρεβενών, με κλιμϊκιο
δϑο ατϐμων, εξυπηρετεύ και την Περιφερειακό Ενϐτητα Καςτοριϊσ και αντύςτοιχα το
κλιμϊκιο των τριών ατϐμων του εργοταξύου Κοζϊνησ εξυπηρετεύ και την Περιφερειακό
Ενϐτητα Υλώρινασ.
Επύςησ, εύναι αςϑμφορο, ωσ προσ την οικονομύα του χρϐνου και των εξϐδων κύνηςησ, η
τεχνικό αςτυνϐμευςη και ςτοιχειώδησ ςυντόρηςη του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ να γύνεται απϐ το Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων
τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ϊργων τησ Ϊδρασ τησ ΠΔΜ.
Σο ύδιο ιςχϑει και για το θϋμα του Αποχιονιςμοϑ του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ που γύνεται απϐ το Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων
τησ Δ/νςησ Σεχνικών Ϊργων τησ Ϊδρασ, καθϐτι τα αποχιονιςτικϊ μηχανόματα που
χρηςιμοποιοϑν ό μιςθώνουν οι Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων
διατρϋχουν οϑτωσ ό ϊλλωσ το Εθνικϐ Δύκτυο, για τον αποχιονιςμϐ του Επαρχιακοϑ
Δικτϑου αρμοδιϐτητϊσ τουσ, οπϐτε θα μποροϑςαν κϊλλιςτα να προβαύνουν ςυγχρϐνωσ
και ςτον αποχιονιςμϐ του Ε.Ο. δικτϑου που ανόκει χωρικϊ ςτην κϊθε Π.Ε.
Για τουσ ανωτϋρω λϐγουσ, κρύνεται ϐτι ο ϋλεγχοσ και η επϐπτευςη του Εθνικοϑ Οδικοϑ
Δικτϑου τησ Περιφϋρειασ θα όταν πληρϋςτερη ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα, καθϐτι οι
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Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων διατρϋχουν οϑτωσ ό ϊλλωσ το
Εθνικϐ Δύκτυο, για τον ϋλεγχο του Επαρχιακοϑ Δικτϑου αρμοδιϐτητϊσ τουσ ςε
καθημερινό βϊςη, οπϐτε ςυγχρϐνωσ θα γινϐταν και ο ϋλεγχοσ του Ε.Ο. δικτϑου που
περιλαμβϊνεται χωρικϊ ςτην κϊθε Π.Ε.
Η ϋννοια τησ τεχνικόσ αςτυνϐμευςησ, τησ ςτοιχειώδουσ ςυντόρηςησ και του
Αποχιονιςμοϑ του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ, υπϐ
τισ παροϑςεσ ςυνθόκεσ των εργοταξύων, ςε επύπεδο Περιφερειακόσ Ενϐτητασ θα
λειτουργόςει πιο αποδοτικϊ και αποτελεςματικϊ για την ϊμεςη παρϋμβαςη –
αντιμετώπιςη, την τεχνικό υποςτόριξη και τη δαπϊνη αποκατϊςταςησ.
Ενδεικτικϊ, αναφϋρεται ϐτι ςτην Περιφϋρεια Ηπεύρου, ςϑμφωνα με το υπ’ αριθμ.
81554/2851/11-11-2011 ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Πολιτικόσ Προςταςύασ τησ Περιφϋρειασ
Ηπεύρου, η ςυντόρηςη των οδών, που η ςυντόρηςό τουσ ανόκε ςτην αρμοδιϐτητα
τϐςο τησ πρώην κρατικόσ Περιφϋρειασ ϐςο και των αντύςτοιχων πρώην Νομαρχιακών
Αυτοδιοικόςεων, ϋχει δοθεύ ςτη Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ.
Επιςημαύνεται ϐτι, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 7 του Ν. 3481/2006 (ΥΕΚ 162Α/2-8-2006),
που εξακολουθεύ να βρύςκεται ςε ιςχϑ, η υντόρηςη των οδών καθορύζεται με
αποφϊςεισ των κατϊ τϐπουσ αρμϐδιων Γενικών Γραμματϋων των Περιφερειών τησ
Φώρασ.
Απαιτεύται η δημιουργύα και η αντύςτοιχη πρϐβλεψη ςτον Οργανιςμϐ αυτοτελοϑσ
γραφεύου γραμματεύασ ςτην κϊθε ΔΣΕ, το οπούο θα πρϋπει να ςτελεχωθεύ με διοικητικϐ
προςωπικϐ. Για την ϋδρα απαιτοϑνται τρεισ (3) διοικητικού υπϊλληλοι.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Κοζϊνησ
1. Προτεύνεται:
Η μετεξϋλιξη του Σμόματοσ Εργαςτηρύων ςε Σμόμα Ποιϐτητασ - Οργϊνωςησ
διαδικαςιών, με αρμοδιϐτητεσ:
 τη ςυνεχό καταγραφό και οργϊνωςη των διαδικαςιών ςτισ δραςτηριϐτητεσ τησ
Διεϑθυνςησ
 την παραγωγό και ανανϋωςη των απαιτοϑμενων εντϑπων
 τη διαχεύριςη και οργϊνωςη των αρχεύων τησ Τπηρεςύασ
 τη ςυνεχό ενημϋρωςη επύ θεμϊτων κανονιςμών και νομοθεςύασ
 την παρακολοϑθηςη των διαφϐρων προγραμμϊτων μελετών
 την Συποπούηςη ϐλων των διαδικαςιών, την εφαρμογό των διαδικαςιών ISO 9001
και τη διατόρηςη τησ διαχειριςτικόσ επϊρκειασ τησ Δ/νςησ ενϐψει και των νϋων
Φρηματοδοτικών προγραμμϊτων
 Σϋλοσ, αρμοδιϐτητα του τμόματοσ θα μποροϑςε να εύναι ο ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ των
ολοκληρωμϋνων ϋργων, μϋςω εκθϋςεων ελϋγχου προσ την Προώςτϊμενη Αρχό,
ώςτε, μϋςω τησ επανατροφοδϐτηςησ δεδομϋνων, να εύναι δυνατό η βελτύωςη και
ςτην εκπϐνηςη μελετών και ςτην ποιϐτητα του παραγϐμενου ϋργου.
Επιςημαύνεται ϐτι:
Οι αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Εργαςτηρύων δεν αςκοϑνται, κυρύωσ επειδό αφ’ ενϐσ οι
αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ ϋχουν εκχωρηθεύ ςτισ αρμϐδιεσ διευθϑνςεισ Σεχνικών Έργων
(Τπηρεςιών) τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου-Δυτικόσ Μακεδονύασ (παλιϊ
Εργαςτόρια Δημοςύων Ϊργων) αφ’ ετϋρου, ςϑμφωνα με τον ιςχϑοντα κώδικα
Δημοςύων Ϊργων, αςκοϑνται κατϊ κϑριο λϐγο απϐ τισ Διευθϑνουςεσ Τπηρεςύεσ των
ϋργων (Σμόμα .Ε. και Δομών Περιβϊλλοντοσ). Ωρα, για να εύναι δυνατϐσ ο ϋλεγχοσ, τα
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τμόματα αυτϊ θα ϋπρεπε να εύναι ιεραρχικϊ ςε ανώτερη βαθμύδα διούκηςησ. Σϋλοσ, δεν
ϋχουν προδιαγραφεύ τα μϋςα και οι διαδικαςύεσ (αντύςτοιχοσ εξοπλιςμϐσ) για να
διενεργεύται αυτϐσ ο ϋλεγχοσ, αφοϑ τυχϐν διαπύςτωςη μη εφαρμογόσ προδιαγραφών
και κανονιςμών πρϋπει να αποδεικνϑεται επιςτημονικϊ, καθώσ δημιουργοϑνται ϊμεςα
προβλόματα ςε ςχϋςη με τισ εκτελοϑμενεσ εργολαβύεσ.
Προτεύνεται:
Να εξεταςτεύ η δυνατϐτητα μεταφορϊσ των αρμοδιοτότων του Σμόματοσ «Εργαςτηρύου
Έδρασ» ςτο τμόμα «Ποιϐτητασ Οργϊνωςησ διαδικαςιών».
2. Προτεύνεται:
Η δημιουργύα Σμόματοσ Μελετών – Δημοπρϊτηςησ Έργων, το οπούο θα ϋχει την
αρμοδιϐτητα για τη ςϑνταξη ό τον ϋλεγχο των διαφϐρων μελετών, την αρχειοθϋτηςό
τουσ και την εν ςυνεχεύα δημοπρϊτηςη των ϋργων.
Επιςημαύνεται ϐτι:
Ϊχει καταργηθεύ το Σμόμα Μελετών του ΟΕΤ τησ πρώην Ν.Α. Κοζϊνησ, το οπούο εύχε
αρμοδιϐτητεσ: «1. Σην εκπϐνηςη μελετών και τευχών δημοπρϊτηςησ τεχνικών ϋργων, 2.
διαδικαςύα ανϊθεςησ, επύβλεψησ, ελϋγχου και παραλαβόσ τεχνικών ϋργων, 3. εφαρμογό
τησ διαδικαςύασ δημοπρϊτηςησ και ανϊθεςησ τεχνικών ϋργων 4. ενημϋρωςη-τόρηςη
αρχεύου για το θεςμικϐ πλαύςιο μελετών και δημοπραςιών τεχνικών ϋργων, 5. τόρηςη
αρχεύου μελετών τεχνικών ϋργων». Αυτϐ δημιουργεύ πολϑ μεγϊλο φϐρτο εργαςύασ ςτα
δϑο τμόματα τησ Δ/νςησ (ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΑΚΨΝ ΕΡΓΨΝ και ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΨΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ) και μπορεύ να επιλυθεύ με την επαναςϑςταςη του τμόματοσ
Μελετών - Δημοπρϊτηςησ ϋργων και τη μεταφορϊ των αρμοδιοτότων που αφοροϑν τη
μελϋτη απϐ τα παραπϊνω δϑο τμόματα ςτο τμόμα ΜΕΛΕΣΨΝ.
Η ϐλη νομοθεςύα εύναι πολϑπλοκη, ώςτε ϋνα τμόμα (.Ε. ό Δομών Περιβϊλλοντοσ) που
κϑρια δραςτηριϐτητϊ του εύναι η επύβλεψη εκτϋλεςησ των ϋργων, να μπορεύ να
ανταπεξϋλθει με αςφϊλεια και ςτισ διαδικαςύεσ δημοπρϊτηςησ. Πϋραν τοϑτων, η
εξειδύκευςη ςτα διϊφορα θϋματα εύναι απαραύτητη, ώςτε τα διϊφορα ςτϊδια για την
ολοκλόρωςη μιασ δραςτηριϐτητασ να ολοκληρώνονται με την καλϑτερη δυνατό
ποιϐτητα.
Πιθανϐτατα θα ϋπρεπε να εξεταςθεύ η ϑπαρξη Σμόματοσ ό και Δ/ςησ Μελετών ςε
επύπεδο Περιφϋρειασ, που θα αναλαμβϊνει την εκπϐνηςη των μελετών των μεγϊλων
ϋργων τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ.
3. Εύναι απαραύτητο ϐλη η γραμματειακό υποςτόριξη να γύνεται με ηλεκτρονικϐ τρϐπο
και ςε ϐλα τα επύπεδα τησ διούκηςησ.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Γρεβενών
Προτεύνεται:
Σο Σμόμα Εργαςτηρύου, αν δεν αναβαθμιςτεύ με υλικοτεχνικό υποδομό, πρϋπει να
καταργηθεύ.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Προτεύνεται:
Να εξεταςτεύ η ςκοπιμϐτητα ϑπαρξησ των Εργαςτηρύων, δεδομϋνου ϐτι οι
αρμοδιϐτητϋσ τουσ δεν ϋχουν νϐημα, επειδό επικαλϑπτονται απϐ τα προβλεπϐμενα
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απϐ το νϐμο εκτϋλεςησ των ϋργων.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Εξϋταςη δυνατϐτητασ λειτουργύασ ενιαύασ Γραμματεύασ ϐλων των Δ/νςεων. την
περύπτωςη που ςυνεχύςει να ιςχϑει η παροϑςα διϊταξη του οργανογρϊμματοσ, θα
πρϋπει να προβλεφθοϑν θϋςεισ εργαςύασ διοικητικόσ-γραμματειακόσ υποςτόριξησ.
Τπϊρχει ανϊγκη δημιουργύασ Σμόματοσ Πληροφορικόσ για την ΠΕ Κοζϊνησ. Αυτό τη
ςτιγμό η ΠΕ Κοζϊνησ εξυπηρετεύται απϐ τα Σμόματα ϋδρασ, τα οπούα εύναι
υποςτελεχωμϋνα και μϊλιςτα με μεγϊλο καθημερινϐ φϐρτο εργαςύασ, λϐγω των
επιλογών νϋων πληροφοριακών ϋργων τησ ΠΔΜ.
Δ/νςη Διούκηςησ
Οι αρμοδιϐτητεσ του γραφεύου κύνηςησ οχημϊτων αςκοϑνται απϐ το Σμόμα
Προςωπικοϑ τησ Διεϑθυνςη Διούκηςησ, λϐγω του ϐτι δεν εύχε προβλεφθεύ ςτον
Οργανιςμϐ, ενώ δεν αφορϊ θϋματα προςωπικοϑ το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο. Καλϐ θα
εύναι να μεταφερθοϑν οι αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ οχημϊτων ςε ϊλλη μονϊδα τησ
Περιφϋρειασ για να αποςυμφορηθεύ η Διεϑθυνςη Διούκηςησ.
Δ/νςη Οικονομικοϑ
Κρύνεται απαραύτητη η λειτουργύα Γραμματεύασ ςε κεντρικϐ επύπεδο για ϐλεσ τισ
Δ/νςεισ.
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Η ϋλλειψη προςωπικοϑ ςτο Σμόμα Σαμειακόσ Τπηρεςύασ ύςωσ αποτελεύ την αφορμό
για την ενςωμϊτωςό του ςτον αντύςτοιχο Σμόμα Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ.
Η ϋλλειψη εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ ςτη μιςθοδοςύα αποτελεύ μια ευκαιρύα για την
ενςωμϊτωςό τησ ςτισ υπηρεςύεσ τησ ϋδρασ.
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Η Περιφϋρεια ϋχει δυο (2) Διευθϑνςεισ (Διούκηςησ και Οικονομικοϑ), ενώ οι ΠΕ ϋχουν μια
(1) Διεϑθυνςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ και η λειτουργύα τησ εύναι προβληματικό. Σα
προβλόματα ςυντονιςμοϑ και κακόσ επικοινωνύασ που παρατηροϑνται μεταξϑ των
υπαλλόλων τησ νυν Διεϑθυνςησ Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ δημιουργόθηκαν μετϊ τη
ςυγχώνευςη. Προτεύνεται να γύνει διαχωριςμϐσ για να λειτουργεύ ςτο ύδιο επύπεδο τησ
Περιφϋρειασ, χωριςτϊ, διϐτι τα αντικεύμενα εύναι διαφορετικοϑ περιεχομϋνου.
Προτεύνεται να λειτουργόςουν ϐπωσ όταν μϋχρι το Δεκϋμβριο του ϋτουσ 2010.
Εϊν θα δημιουργηθεύ Δ/νςη Διούκηςησ ΠΕ Υλώρινασ, θεωρεύται ςκϐπιμο να χωρύςει το
Σμόμα Προςωπικοϑ απϐ το Σμόμα Μιςθοδοςύασ. Επύςησ, για τη Δ/νςη Οικονομικοϑ ΠΕ
Υλώρινασ, να προςτεθεύ ςτον Οργανιςμϐ το Σμόμα Προϒπολογιςμοϑ, που δεν υπϊρχει
αλλϊ τα αντικεύμενα υφύςτανται και η εργαςύα των υπαλλόλων δε φαύνεται.
Δ/νςη Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Τπϊρχει ανϊγκη δημιουργύασ Σμόματοσ κύνηςησ αυτοκινότων, γιατύ αυτό τη ςτιγμό τα
αυτοκύνητα βϊςει του Οργανιςμοϑ εύναι ςτον αϋρα και δεν ανόκουν πουθενϊ.
Τπϊρχει ανϊγκη δημιουργύασ ενϐσ γραφεύου Σϑπου και αυτοτελών γραφεύων
Αντιπεριφερειαρχών, γιατύ αυτό τη ςτιγμό οι υπηρετοϑντεσ ς’ αυτϊ υπϊλληλοι
φαύνονται υπϊλληλοι τησ Δ/νςησ Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ χωρύσ να ϋχουν καμιϊ
ουςιαςτικό ςχϋςη με αυτόν. Αυτϐ, εκτϐσ των ϊλλων (χορόγηςη αδειών, υπογραφό
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εντολών μετακύνηςησ, κ.λπ.), ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να μην υπϊρχει ςωςτό εικϐνα τησ
υπηρεςύασ, αφοϑ εμφανύζει δυναμικϐ 21 ατϐμων, απϐ τα οπούα ουςιαςτικϊ
απαςχολοϑνται ς’ αυτόν 15 ϊτομα (εκ των οπούων δϑο εύναι βοηθητικϐ προςωπικϐ).
Η ςϑμπτυξη των Διευθϑνςεων Οικονομικοϑ και Διούκηςησ ςε μύα Διεϑθυνςη εύναι
προβληματικό και απαιτεύται επανεξϋταςη. Εύναι φϑςει και θϋςει αδϑνατον ϋνασ
διευθυντόσ να μπορεύ να παρακολουθεύ και να ελϋγχει ταυτϐχρονα τοποθετόςεισ,
μετακινόςεισ, μετατϊξεισ, αποςπϊςεισ, πεντϊμηνα, πρακτικό ϊςκηςη, κατατϊξεισ
υπαλλόλων, χορόγηςη κλιμακύων και βαθμών, ϊδειεσ, ωρϊρια, μετακινόςεισ
αυτοκινότων, αγωγϋσ, προμόθειεσ, δημϐςια ϋργα, ηλεκτρονικοϑσ και μη διαγωνιςμοϑσ,
ειςηγόςεισ, επιταγϋσ, εντϊλματα, μιςθοδοςύα και πολλϊ ϊλλα. Εύναι δϑο Διευθϑνςεισ με
τελεύωσ διαφορετικϊ και ϊπειρα αντικεύμενα, οι οπούεσ αντικειμενικϊ δεν μποροϑν να
ςυνυπϊρχουν και μϊλιςτα ϐπωσ ςόμερα με το υποτυπώδεσ ςτελεχιακϐ δυναμικϐ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Δ/νςη Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Οι Κτηνιατρικϋσ αρμοδιϐτητεσ ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ αςκοϑνται απϐ:
1. Ση Διεϑθυνςη Κτηνιατρικόσ, η οπούα εύναι αμιγώσ Κτηνιατρικό Τπηρεςύα, τησ
οπούασ η διούκηςη αςκεύται απϐ Κτηνύατρο και
2. Σα Σμόματα Κτηνιατρικόσ και τα Κτηνιατρικϊ Γραφεύα των Διευθϑνςεων Αγροτικόσ
Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ των Περιφερειακών Ενοτότων, των οπούων η διούκηςη
μπορεύ να αςκεύται απϐ Γεωπϐνο, Πολιτικϐ Μηχανικϐ, Γεωλϐγο, Σεχνολϐγο
Γεωπϐνο κ.α.
με αποτϋλεςμα δυςκολύεσ και καθυςτερόςεισ ςτισ ςυνεργαςύεσ τησ Διεϑθυνςησ
Κτηνιατρικόσ με τισ υπϐλοιπεσ Κτηνιατρικϋσ υπηρεςύεσ των Διευθϑνςεων Αγροτικόσ
Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ των Περιφερειακών Ενοτότων.
Αρκετϊ προβλόματα κρύνεται ϐτι μποροϑν να αντιμετωπιςθοϑν με τισ παρακϊτω
προτϊςεισ:
Να γύνει προςαρμογό των Σμημϊτων τησ Διεϑθυνςησ ςϑμφωνα με το οργανϐγραμμα
του ΤΑΑ&Σ., ωσ εξόσ:
1) Σμόμα Τγεύασ των Ζώων
2) Σμόμα Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ Σροφύμων Ζωικόσ Προϋλευςησ
3) Σμόμα Προςταςύασ των Ζώων, Υαρμϊκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
Για την καλϑτερη λειτουργύα των κτηνιατρικών υπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ,
προτεύνονται δϑο ςενϊρια :
Να υπαχθοϑν ςτην αρμοδιϐτητα τησ Διεϑθυνςησ τα τμόματα:
1ο ςενϊριο:
1.
Σμόμα Τγεύασ των Ζώων
2.
Σμόμα Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ Σροφύμων Ζωικόσ Προϋλευςησ
3.
Σμόμα Προςταςύασ των Ζώων, Υαρμϊκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
4.
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
5.
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
6.
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
7.
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
2ο ςενϊριο:
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Σμόμα Τγεύασ των Ζώων
Σμόμα Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ Σροφύμων Ζωικόσ Προϋλευςησ
Σμόμα Προςταςύασ των Ζώων, Υαρμϊκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ

Σμόματα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ & Υλώρινασ
Ϊχοντασ υπϐψη την ανϊγκη πλόρουσ κϊλυψησ ϐλου του φϊςματοσ των κτηνιατρικών
δραςτηριοτότων ςε ςυνδυαςμϐ με τον περιοριςμϐ ςε ανθρώπινουσ πϐρουσ, την
προϊςπιςη τησ υγεύασ του ζωικοϑ κεφαλαύου τησ ΠΔΜ ειδικϊ απϐ τη μετϊδοςη
λοιμωδών νοςημϊτων που καταςτρϋφουν τη ζωικό παραγωγό (π.χ. κροϑςματα
καταρροώκοϑ πυρετοϑ των προβϊτων και οζώδουσ δερματύτιδασ των βοοειδών ςτη
χώρα μασ μϐνο την τελευταύα διετύα) μϋςω καλϑτερου και ταχϑτερου ςυντονιςμοϑ
των κτηνιατρικών υπηρεςιών, την προςταςύα του καταναλωτό απϐ διατροφικϋσ
κρύςεισ, την ανϊγκη ανϊπτυξησ του πρωτογενοϑσ τομϋα ζωικόσ παραγωγόσ αλλϊ και
του τομϋα μεταπούηςησ των ζωικών προώϐντων, την υποχρϋωςη εφαρμογόσ τησ
εθνικόσ και ενωςιακόσ νομοθεςύασ, καθώσ και την αποφυγό ταλαιπωρύασ των πολιτών
και την καταπολϋμηςη τησ ϊςκοπησ γραφειοκρατύασ, προτεύνεται:
Η ςϑςταςη αμιγών κτηνιατρικών δομών (Δ/νςεων Κτηνιατρικόσ) ςε κϊθε
Περιφερειακό Ενϐτητα [ϊρθρο 18 του Π.Δ/τοσ 146/2010 (Α΄239)], οι οπούεσ θα
υπϊγονται ςτη Γενικό Διεϑθυνςη Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ και
Κτηνιατρικόσ τησ Ϊδρασ.
Η ςϑςταςη επιμϋρουσ δομών (Σμόματα) ςε κϊθε Περιφερειακό Ενϐτητα ανϊ τομϋα
αρμοδιοτότων: (Σμόμα Τγεύασ Ζώων, Σμόμα Κτηνιατρικόσ Δημϐςιασ Τγεύασ, Σμόμα
Κτηνιατρικόσ Αντύληψησ Υαρμϊκων και Εφαρμογών, Σμόμα Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ), με βϊςη την επιμϋρουσ κατανομό των αρμοδιοτότων τησ με αριθ. πρωτ.
ΓΔ/2/12-02-2014 Απϐφαςησ του Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Μακεδονύασ, κϊτι που θα
ςυμβϊλλει και ςτην καλϑτερη αξιολϐγηςη του παραγϐμενου ϋργου.
Σμόμα Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Προτεύνεται:
Η ςυςτϋγαςη των Κτηνιατρικών Γραφεύων ςε δϑο πολυδϑναμα, Υλώρινασ και
Αμυνταύου, με ςτϐχο την καλϑτερη ςτελϋχωςη, εξυπηρϋτηςη και μεύωςη του
λειτουργικοϑ κϐςτουσ.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Προτεύνεται:
Η ςϑςταςη Γραφεύου ςτο Δόμο Εορδαύασ, διϐτι υπϊρχουν πολλϊ θϋματα τησ υπηρεςύασ
(ειςαγωγϋσ – εξαγωγϋσ φροϑτων και ζωοτροφών).
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Προτεύνεται:
Η ςϑςταςη Σμόματοσ Εγγεύων Βελτιώςεων
Η ςϑςταςη χωριςτών Σμημϊτων Υυτικόσ Παραγωγόσ και Ζωικόσ Παραγωγόσ.
Σο Σμόμα Κτηνιατρικόσ να γύνει αυτοτελϋσ και να ανόκει ςτη Δ/νςη Κτηνιατρικόσ τησ
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Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Σο Σμόμα Σοπογραφύασ – Εποικιςμοϑ – Αναδαςμοϑ να ανόκει ςτη Δ/νςη Πολιτικόσ Γησ
τησ Περιφϋρειασ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ/νςη Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων
ϑμφωνα με τον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ: «Η Διεϑθυνςη Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ και
Υυςικών Πϐρων παρϋχει τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςτισ περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ που
αςκοϑν αρμοδιϐτητεσ βιομηχανύασ, ενϋργειασ και φυςικών πϐρων, ςε επύπεδο
περιφερειακόσ ενϐτητασ.» ε αυτϋσ, θα πρϋπει να προςτεθεύ και το ϋργο του
ςυντονιςμοϑ των διευθϑνςεων ανϊπτυξησ των Π.Ε., αλλϊ και τησ ομογενοπούηςησ των
διαδικαςιών (π.χ. εκδιδϐμενων εγγρϊφων, απαραύτητων δικαιολογητικών κτλ).
Πϋραν του παραπϊνω ρϐλου, ςτη Διεϑθυνςη Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ και Υυςικών
Πϐρων, πρϋπει να ανατεθοϑν εκτελεςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ οι οπούεσ αςκοϑνται ςε
επύπεδο Περιφϋρειασ και ϐχι Περιφερειακών Ενοτότων. Σϋτοια αρμοδιϐτητα, εύναι η
οργϊνωςη και διεξαγωγό των εξετϊςεων των υποψηφύων για την απϐκτηςη αδειών
τεχνικών επαγγελμϊτων.
ε περύπτωςη δυνατϐτητασ πλόρουσ ςτελϋχωςησ τησ Διεϑθυνςησ, πρϋπει να εξεταςτεύ
το ενδεχϐμενο να μεταφερθοϑν αρμοδιϐτητεσ των Π.Ε. για τισ οπούεσ δεν υπϊρχουν
μεγϊλοι αριθμού αιτημϊτων ανϊ Π.Ε. ώςτε να αντιμετωπύζονται ςυνολικϊ απϐ αυτό τη
Διεϑθυνςη τησ ϋδρασ για ϐλεσ τισ Π.Ε.
Ψσ εκ τοϑτου, προτεύνεται η Διεϑθυνςη να αποτελεύται απϐ δϑο Σμόματα:
1. Σμόμα Βιομηχανύασ, Ανϊπτυξησ και Υυςικών Πϐρων, με αρμοδιϐτητα να παρϋχει τισ
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςτισ περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ που αςκοϑν αρμοδιϐτητεσ
βιομηχανύασ, ενϋργειασ και φυςικών πϐρων, ςε επύπεδο περιφερειακόσ ενϐτητασ, να
ςυντονύζει τισ Διευθϑνςεισ Ανϊπτυξησ των Π.Ε. Να μεριμνϊ, επύςησ, για την
ομογενοπούηςη των διαδικαςιών (π.χ. εκδιδϐμενων εγγρϊφων, απαραύτητων
δικαιολογητικών, κ.λπ.).
(Ωλλεσ εκτελεςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ να δοθοϑν ςε περύπτωςη επαρκοϑσ ςτελϋχωςησ).
2. Σμόμα Επαγγελματικών Αδειών, με αρμοδιϐτητα την οργϊνωςη και διεξαγωγό των
εξετϊςεων των υποψηφύων για την απϐκτηςη αδειών τεχνικών επαγγελμϊτων.
Δ/νςη Διϊ Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Εφϐςον υπϊρξουν κατϊλληλα ςτελεχωμϋνεσ γραμματεύεσ ςε κϊθε Π.Ε., οι οπούεσ θα
ςυλλϋγουν την αλληλογραφύα και κϊθε αύτηςη πολιτών και θα τα προωθοϑν ϊμεςα
ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ χωρύσ την εμπλοκό τησ Περιφερειακόσ Αρχόσ, θα μποροϑςαν
οι οργανικϋσ μονϊδεσ να βρύςκονται ςτην ϋδρα τησ Περιφϋρειασ.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Επιςημαύνεται (πρϋπει να εξεταςτεύ):
Για το αντικεύμενο του τουριςμοϑ που υπϊγεται ςτο Σμόμα Εμπορύου μϋχρι ςτιγμόσ
ϐπου χρειϊςτηκε τα ςχετικϊ θϋματα παραπϋμφθηκαν ςτην αντύςτοιχη Δ/νςη τησ ϋδρασ.
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Σονύζεται ϐτι το αντικεύμενο του τουριςμοϑ, που προςτϋθηκε με τον Καλλικρϊτη,
απϋχει πολϑ απϐ τον παραδοςιακϐ προςανατολιςμϐ του Σμόματοσ Εμπορύου που εύναι
αποκλειςτικϊ ελεγκτικϐσ, με κϑριο ςκοπϐ την προςταςύα του καταναλωτό.
Τπϊρχουν πληροφορύεσ (χωρύσ να ϋχουν αρχύςει επύςημα διαδικαςύεσ) ϐτι το
αντικεύμενο των λαώκών αγορών θα ανατεθεύ εξολοκλόρου ςτισ Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ με
νομοθετικό ρϑθμιςη. την περύπτωςη αυτό, προτεύνεται η ςϑςταςη
Σμόματοσ/Γραφεύου Λαώκών Αγορών το οπούο θα πρϋπει να ςτελεχωθεύ απϐ
τουλϊχιςτον τϋςςερισ (4) υπαλλόλουσ.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Γρεβενών
Κατϊργηςη του Σμόματοσ Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ και δημιουργύα Γραφεύου
Γραμματεύασ. Εξϋταςη δυνατϐτητασ λειτουργύασ ενιαύασ Γραμματεύασ ςε επύπεδο ΠΕ.
Οι αρμοδιϐτητεσ τουριςμοϑ του Σμόματοσ Εμπορύου να μεταφερθοϑν ςτο Σμόμα Διϊ
Βύου Μϊθηςησ, ϋτςι ώςτε το Σμόμα Εμπορύου να αςκεύ αμιγώσ τον εποπτικϐ και
ελεγκτικϐ του ρϐλο, καθϐςον οι τουριςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ αφοροϑν περιςςϐτερο ςε
εφαρμογό προγραμμϊτων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ που προςιδιϊζουν ςτισ
αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Διϊ Βύου Μϊθηςησ.
Οι αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Αθλητιςμοϑ-Πολιτιςμοϑ και η εφαρμογό ςυναφών
προγραμμϊτων μποροϑν να ενταχθοϑν ςτο Σμόμα Δια Βύου Μϊθηςησ.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΕ Υλώρινασ
Η Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ των ΠΕ εύναι ετερογενόσ και αποτελοϑμενη απϐ Σμόματα που
δε ςχετύζονται μεταξϑ τουσ (π.χ. εμπϐριο και τουριςμϐσ). Απαιτεύται η αλλαγό δομόσ
των Σμημϊτων τησ Διεϑθυνςησ Ανϊπτυξησ. Σο Σμόμα Εμπορύου και Σουριςμοϑ δε
λειτουργεύ ομαλϊ. Προτεύνεται η δημιουργύα ανεξϊρτητου Σμόματοσ Σουριςμοϑ ςε κϊθε
ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Θεωρώντασ ϐτι κϊποιεσ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Περιφϋρειασ θα πρϋπει να
ςυγχωνευτοϑν και να λειτουργοϑν ςαν μύα μονϊδα, εφϐςον ανόκουν ςτην ύδια
Περιφερειακό Αρχό, προτεύνεται επανεξϋταςη τησ δομόσ. την Ϊδρα δε θα ϋπρεπε να
υπϊρχουν Γενικό Δ/νςη με δϑο Δ/νςεισ καθώσ επύςησ και Περιφερειακό Ενϐτητα.
Μϐνο με τη ςυγχώνευςη κρύνεται ϐτι θα επιτευχθεύ η ςωςτό λειτουργύα και η
οικονομύα κλύμακασ.
Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
τη λογικό τησ αποκϋντρωςησ και τησ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών εύναι
χρόςιμο να ενιςχυθεύ η λειτουργύα αποκεντρωμϋνων μονϊδων (γραφεύο Αμυνταύου).
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Προτεύνεται:
Σο Σμόμα Εορδαύασ να ϋχει το ςϑνολο των αρμοδιοτότων που αςκοϑνται ςτη
Διεϑθυνςη. Η Δ/νςη θα πρϋπει να διατηρεύ μϐνο την εποπτεύα του Σμόματοσ.
Ενδεχομϋνωσ, λειτουργύα του ωσ αυτοτελϋσ Σμόμα.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Σα Σμόματα ΚΣΕΟ των Π.Ε. θα μποροϑςαν να αποτελοϑν μια Δ/νςη ςτην ϋδρα τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ.
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ΜΕΡΟ IIΙ
ΦΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΦΨΗ ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ ΣΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4.
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
Η κατεϑθυνςη και η ϋκταςη των προτεινϐμενων οργανωτικών αλλαγών
επιχειρόθηκε να τεκμηριωθοϑν με βϊςη τα δεδομϋνα που προϋκυψαν κατϊ τισ
φϊςεισ τεκμηρύωςησ τησ αναςχεδιαςτικόσ διαδικαςύασ. Οι βαςικού ϊξονεσ των
προτεινϐμενων μεταβολών καθώσ και οι ειδικϐτερεσ μεταβολϋσ που
προτεύνονται ανϊ οργανωτικϐ επύπεδο παρουςιϊζονται κατωτϋρω.
4.1

Βαςικού Ωξονεσ προτεινϐμενων μεταβολών

Διατόρηςη των ϋξι (6) Γενικών Διευθϑνςεων, αριθμϐσ που κρύθηκε
λειτουργικϐσ ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ και το εϑροσ αρμοδιοτότων τησ
Περιφϋρειασ αλλϊ και την ανϊγκη διοικητικόσ ςυνϋχειασ και ςυνϋργειασ με
την πολιτικό ηγεςύα. Σο ςχόμα αυτϐ εξαςφαλύζει τη βϋλτιςτη ροό τησ
πληροφορύασ ςτην οργανωτικό δομό, τϐςο κϊθετα ϐςο και οριζϐντια, και τη
βϋλτιςτη διαδικαςύα λόψησ απϐφαςησ, με βϊςη την αρχό εφαρμογόσ ενιαύασ
πολιτικόσ για κϊθε τομϋα ςε ϐλη την ϋκταςη τησ Περιφϋρειασ. Η κϊθε Γενικό
Διεϑθυνςη αντιςτοιχεύ ςε ςυγκεκριμϋνο τομϋα αρμοδιοτότων. Ϊγιναν μικρϋσ
τροποποιόςεισ ςτην ονομαςύα Γενικών Διευθϑνςεων, προκειμϋνου να
ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ςτην ομϊδα αρμοδιοτότων που εξυπηρετοϑν.
Η ομαδοπούηςη των υπηρεςιών ςε οργανικϋσ μονϊδεσ ϋγινε λαμβϊνοντασ
υπϐψη τη διϊκριςη των λειτουργιών τησ Περιφϋρειασ ςε επιτελικϋσ –
εκτελεςτικϋσ και υποςτηρικτικϋσ (οριζϐντιεσ) – κϑριεσ (κϊθετεσ)
(τμηματοπούηςη υπηρεςιακοϑ μηχανιςμοϑ με βϊςη τισ αρμοδιϐτητεσ
/λειτουργύεσ και τουσ ςκοποϑσ/τομεύσ αρμοδιοτότων αντύςτοιχα). Ψσ
επιτελικϋσ Τπηρεςύεσ νοοϑνται αυτϋσ που ϋχουν αρμοδιϐτητεσ την παροχό
επιτελικόσ υποςτόριξησ ςτα πολιτικϊ ϐργανα και ςτισ υπηρεςύεσ τησ
Περιφϋρειασ, δηλαδό επεξεργαςμϋνων ςτοιχεύων και προτϊςεων για τη λόψη
τεκμηριωμϋνων αποφϊςεων. Ψσ Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ νοοϑνται αυτϋσ
που ϋχουν αρμοδιϐτητεσ την παροχό διοικητικόσ, οικονομικόσ και τεχνικόσ
υποςτόριξησ ςε ϐλεσ τισ υπηρεςύεσ Περιφϋρειασ28.
Εξορθολογιςμϐσ και ενύςχυςη του ρϐλου των οργανικών μονϊδων που
αςκοϑν τισ επιτελικϋσ λειτουργύεσ τησ Περιφϋρειασ, οι οπούεσ ςυμμετϋχουν
–ςτο πλαύςιο τησ Πολυεπύπεδησ Διακυβϋρνηςησ– ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην
28

Κατ’ αντιςτοιχύα με την ομαδοπούηςη των υπηρεςιών των Δόμων, βλ. ΤΠΕΑΗΔ, Καλλικρϊτησ Ειςηγόςεισ & χϋδιο Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ για την «Οργϊνωςη τησ Αυτοτελοϑσ Τπηρεςύασ
Εποπτεύασ ΟΣΑ», Νοϋμβριοσ 2010, ςελ. 38 και ΕΕΣΑΑ, ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ ΠΡΟΣΤΠΨΝ
ΦΕΔΙΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (Ο.Ε.Τ) ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΔΗΜΨΝ, Δεκϋμβριοσ 2010,
ςελ. 8.
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ϊςκηςη των επιτελικών λειτουργιών τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ, με την
ακϐλουθη εξειδύκευςό τουσ, και βελτύωςη του ςυντονιςμοϑ του
περιφερειακοϑ ϋργου.29 Η ενύςχυςη του ρϐλου των επιτελικών μονϊδων
επιχειρόθηκε μϋςω:
1. αποςαφόνιςησ και εμπλουτιςμοϑ των αρμοδιοτότων τουσ, του
ςυντονιςτικοϑ τουσ ρϐλου και των ςχϋςεων ςυνεργαςύασ τουσ (βλ.
καταγραφό επιμϋρουσ και οριζϐντιων αρμοδιοτότων των οργανικών
μονϊδων)
2. αναδιϊρθρωςόσ τουσ με ςυγχώνευςη ό/και αϑξηςη του μεγϋθουσ των
δομών τουσ (βλ. δημιουργύα νϋων μονϊδων ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ,
ςτη
Δ/νςη
Διαφϊνειασ
&
Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, ςτη Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΔΜ (ϋδρασ), ςτη Δ/νςη
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ)
3. μετατροπόσ τουσ ςε αυτοτελεύσ (βλ. μετεξϋλιξη τησ Δ/νςησ Εξυπηρϋτηςησ
του Πολύτη ςε αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ &
Αποδοτικϐτητασ). Διατηρόθηκε η αυτοτϋλεια και η υφιςτϊμενη δομό
επιτελικών μονϊδων, ϐπωσ τησ αυτοτελοϑσ Δ/νςησ Πολιτικόσ
Προςταςύασ, του αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Π.ΑΜ.Π..Ε.Α., του αυτοτελοϑσ
Σμόματοσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου και του αυτοτελοϑσ Γραφεύου Σϑπου &
Δημοςύων χϋςεων.
Προτεύνεται, περαιτϋρω, η αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ τουσ με επαρκό
ςτελϋχωςη, ηλεκτρονικοπούηςη των ςχετικών διαδικαςιών, δικτϑωςό τουσ
κατϊ επιτελικό λειτουργύα με τη δημιουργύα αντύςτοιχου Ολοκληρωμϋνου
Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ (ΟΠ).
Επιτελικϋσ λειτουργύεσ τησ Περιφϋρειασ
1. Περιφερειακϐσ αναπτυξιακϐσ προγραμματιςμϐσ
2. Περιφερειακϐσ χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ
3. Επιχειρηςιακϐσ ςχεδιαςμϐσ (περιφερειακϐ πενταετϋσ Επιχειρηςιακϐ
Πρϐγραμμα και Ετόςια Προγρϊμματα Δρϊςησ)
4. Καλό νομοθϋτηςη (ϋκδοςη, ςϑμφωνα με το νϐμο, κανονιςτικών
αποφϊςεων των υλλογικών Οργϊνων)
5. Επικοινωνιακό τρατηγικό
6. Πολιτικό Προςταςύα, Π.ΑΜ.Π..Ε.Α.
7. Δημοςιονομικό διαχεύριςη (των εκχωροϑμενων και των ύδιων πϐρων)
8. Ανϊπτυξη και διούκηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ (ςτο πλαύςιο τησ
αντύςτοιχησ δημϐςιασ πολιτικόσ)
9. Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη
10. Διαχεύριςη τησ γνώςησ
29

τα παραδοτϋα τησ «τριετοϑσ ςτρατηγικόσ για μεταρρυθμύςεισ» (του ϊρθρου 3.Γ.5.1 του Ν.
4336/2015 περιλαμβϊνεται «η ενύςχυςη των μονϊδων ϊςκηςησ πολιτικόσ ςε βαςικοϑσ τομεύσ»
και «ο ενιςχυμϋνοσ ςυντονιςμϐσ των πολιτικών» (βλ. ΙΣΑ, Σριετόσ τρατηγικό Μεταρρυθμύςεων
ςτη Δημϐςια Διούκηςη και την Σοπικό Αυτοδιούκηςη 2016-2018, Ιοϑλιοσ 2016, ςελ. 68).

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 134

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

υγκϋντρωςη των επιτελικών Διευθϑνςεων ςτην ϋδρα και χωρικό
αποκϋντρωςη των εκτελεςτικών μονϊδων ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα,
με κριτόριο την αρχό τησ εγγϑτητασ των παρεχϐμενων προσ τον πολύτη
υπηρεςιών. Η κατεϑθυνςη αυτό, η οπούα εύχε ειςαχθεύ με την
αναδιοργϊνωςη κατϊ «Καλλικρϊτη», διατηρεύται, αλλϊ με εξορθολογιςμϐ και
μετεξϋλιξη των υφιςτϊμενων αποκεντρωμϋνων μονϊδων. Ενιςχϑεται ο
ςτρατηγικϐσ και ςυντονιςτικϐσ ρϐλοσ των επιτελικών υπηρεςιών και
ο λειτουργικϐσ ρϐλοσ των αποκεντρωμϋνων εκτελεςτικών υπηρεςιών
ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα. Με τον τρϐπο αυτϐ, διαςφαλύζεται ο κϊθετοσ
ςυντονιςμϐσ ϐλων των επιμϋρουσ υπηρεςιών ανϊ τομϋα αρμοδιοτότων και
η εφαρμογό τησ ενιαύασ πολιτικόσ για ϐλη την Περιφϋρεια.
Αντιμετώπιςη τησ Περιφϋρειασ ωσ ενιαύασ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ και
καλλιϋργεια τησ περιφερειακόσ ςυνεύδηςησ, ιδιαύτερα ωσ προσ το
προγραμματικϐ τησ ϋργο αλλϊ και την πολιτικό τησ ςε κϊθε τομϋα
αρμοδιοτότων, εφαρμϐζοντασ πολιτικό περιφερειακόσ ςυνοχόσ και
ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ (βλ. δημιουργύα Γραφεύων Προγραμματιςμοϑ &
Διαχεύριςησ Αναπτυξιακών Δρϊςεων ανϊ ΠΕ, τα οπούα θα λειτουργοϑν
υποςτηρικτικϊ προσ τα τρύα ςχετικϊ Σμόματα τησ ϋδρασ).
υγχώνευςη και μεύωςη μεγϋθουσ οργανικών μονϊδων που αςκοϑν
ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ, με μεταφορϊ και ανακατανομό των αρμοδιοτότων
τουσ, προκειμϋνου να επιτευχθοϑν καλϑτεροσ ςυντονιςμϐσ και οικονομύεσ
κλύμακασ (εξοικονϐμηςη και βϋλτιςτη αξιοπούηςη πϐρων, οικονομικών και
ανθρώπινων), λαμβϊνοντασ υπϐψη και τη γενικευμϋνη υποςτελϋχωςη των
υπηρεςιών.
Δημιουργύα νϋων οργανικών μονϊδων ϐπου απαιτεύται, προκειμϋνου να
καλυφθοϑν νϋεσ ό υφιςτϊμενεσ ανϊγκεσ.
Μετονομαςύα οργανικών μονϊδων, ϐπου αυτϐ κρύθηκε απαραύτητο,
προκειμϋνου να ανταποκρύνονται περιςςϐτερο ςτισ αςκοϑμενεσ
αρμοδιϐτητεσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη την ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ εϑρυθμησ
λειτουργύασ τουσ ςτο πλαύςιο τησ διοικητικόσ ςυνϋχειασ.
Αποτϑπωςη μονϊδων, οι οπούεσ λειτουργοϑν αλλϊ δεν καταγρϊφονται
ςτον υφιςτϊμενο ΟΕΤ (αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ Γενικόσ Διεϑθυνςησ
Μεταφορών & Επικοινωνιών, αποκεντρωμϋνα Γραφεύα Γενικόσ Διεϑθυνςησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ, Γραφεύο Εξυπηρϋτηςησ Επενδυτών,
Γραφεύο Κύνηςησ Επιβατικών Οχημϊτων, Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ)
Επαναξιολϐγηςη τησ οργανωτικόσ δομόσ των Οικονομικών
Τπηρεςιών, ϐπωσ αυτό προϋκυψε μετϊ τη μερικό τροποπούηςη του
Οργανιςμοϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ με τισ αριθ. 203027/2812-2016 (ΥΕΚ 4329/τ.Β΄/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΥΕΚ
273/τ.Β΄/07-02-2017) αποφϊςεισ του Αςκοϑντοσ καθόκοντα Γενικοϑ
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Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ,
προκειμϋνου
να
ενςωματωθοϑν
αποκλειςτικϋσ
αρμοδιϐτητεσ
δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ που μεταβιβϊςτηκαν απϐ τισ Τπηρεςύεσ
Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου του Γενικοϑ Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ ςτισ
Περιφϋρειεσ απϐ 1-1-2017, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4270/2014.
Αναγνωρύζοντασ την επιτελικό λειτουργύα των μονϊδων που αςκοϑν
αρμοδιϐτητεσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ, προτεύνεται η αναδιϊρθρωςό
τουσ, με γνώμονα την αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των μεταφερϐμενων
αρμοδιοτότων, την ενοπούηςη διαδικαςιών και τον εξορθολογιςμϐ τησ
διαχεύριςησ των οικονομικών πϐρων.
Διαβϊθμιςη των μονϊδων γραμματειακόσ υποςτόριξησ των Δ/νςεων -ςε
επύπεδο Σμόματοσ ό Γραφεύου- με βϊςη τον ϐγκο των διαδικαςιών που
εξυπηρετοϑν. ϑμφωνα με το ανωτϋρω κριτόριο, προτεύνεται η ςϑςταςη
αυτοτελών Γραφεύων Διοικητικόσ Τποςτόριξησ ςε 19 οργανικϋσ μονϊδεσ
επιπϋδου Διεϑθυνςησ, με αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται ςε κοινϐ ϊρθρο
του Οργανιςμοϑ. Σα Σμόματα Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ των Δ/νςεων
Ανϊπτυξησ διατηροϑνται ωσ Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, υπαγϐμενα
ςτισ Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των Περιφερειακών Ενοτότων. Διατηροϑνται τα
Σμόματα Γραμματεύασ ςτη Δ/νςη Διούκηςησ, ςτισ Δ/νςεισ ΔιοικητικοϑΟικονομικοϑ των Περιφερειακών Ενοτότων καθώσ και ςτισ Δ/νςεισ
Μεταφορών ϐλων των Περιφερειακών Ενοτότων, λϐγω του ϐγκου τησ
διακινοϑμενησ αλληλογραφύασ. Ειδικϊ ςτισ Σεχνικϋσ Τπηρεςύεσ, οι
αντύςτοιχεσ μονϊδεσ εύναι επιφορτιςμϋνεσ επιπλϋον με αρμοδιϐτητεσ
διοικητικόσ υποςτόριξησ θεμϊτων διαχεύριςησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων,
μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών
υπηρεςιών (ειςαγωγό ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ, ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.).
Διερευνόθηκε απϐ την Ομϊδα η δυνατϐτητα λειτουργύασ Ενιαύασ
Γραμματεύασ, δεδομϋνησ τησ ανϊγκησ για αποτελεςματικϐτερη,
οικονομικϐτερη και ταχϑτερη λειτουργύα τησ Περιφϋρειασ. Κοινό
ςυνιςταμϋνη ϐλων των προςπαθειών όταν η λειτουργύα μιασ ενιαύασ δομόσ
με καλϑτερη και ευϋλικτη οργϊνωςη, λιγϐτερη γραφειοκρατύα και
απλοϑςτευςη διαδικαςιών. Μια υπηρεςύα που να εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει
ςτουσ πολύτεσ, γρόγορα και αποτελεςματικϊ, υπηρεςύεσ υψηλόσ ποιϐτητασ.
H λειτουργύα μιασ Ενιαύασ Γραμματεύασ θα πρϋπει να ανταποκριθεύ ςτο νϋο
περιβϊλλον, αξιοποιώντασ ςτο μϋγιςτο βαθμϐ ϐχι μϐνον τισ Σεχνολογύεσ
Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) αλλϊ και τισ απαιτόςεισ των
πολιτών για ποιοτικϐτερεσ υπηρεςύεσ, περαιτϋρω δε να εκφρϊζει ϋνα
«Κρϊτοσ Δικαύου» που να εξυπηρετεύ και ϐχι να διοικεύ τον πολύτη.
Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ςημερινϊ δεδομϋνα και την υφιςτϊμενη δυναμικό
τησ Περιφϋρειασ, κρύθηκε ϐτι λειτουργύα μύασ τϋτοιασ δομόσ δεν εύναι εφικτό
με τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ. Προκειμϋνου ϐμωσ να ςυμβαδύςει η Περιφϋρεια
με τισ ςϑγχρονεσ διοικητικϋσ εξελύξεισ και απαιτόςεισ:
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Προτεύνεται η ςταδιακό μετϊβαςη ςτο μοντϋλο λειτουργύασ Ενιαύασ/Κεντρικόσ
Γραμματεύασ, με ςταδιακό μεταφορϊ αρμοδιοτότων απϐ τα επιμϋρουσ Γραφεύα
Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, ανϊ Δ/νςη, ανϊλογα με τη φϑςη και την
πολυπλοκϐτητα των διαδικαςιών τουσ. Η Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ θα υποςτηρύζει τεχνικϊ τισ μονϊδεσ Διοικητικόσ/Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ (ςτισ κοινϋσ διαδικαςύεσ διεκπεραύωςησ, αρχειοθϋτηςησ και
διακύνηςησ των ηλεκτρονικών εγγρϊφων, παρακολοϑθηςησ - διακύνηςησ τησ
ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ).
Προϒποθϋςεισ & Προαπαιτοϑμενεσ δρϊςεισ:
Πρϋπει να επιλυθοϑν τα ζητόματα χωροθϋτηςησ και ςτελϋχωςησ, να
υιοθετηθεύ κατϊλληλο πλαύςιο λειτουργύασ και να διαςφαλιςτοϑν οι
απαραύτητεσ υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ, ϐπωσ περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτισ
ςχετικϋσ Ειςηγόςεισ που επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα 5. Ενδεικτικϊ
αναφϋρονται:
Κατϊρτιςη Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ για την ηλεκτρονικό διαχεύριςη των
εγγρϊφων (ηλεκτρονικό ϋκδοςη και διακύνηςη).
Λειτουργύα Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ
εγγρϊφων, ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ ΠΔΜ, το οπούο θα διαλειτουργόςει
με το κεντρικϐ ςϑςτημα αυτϐματησ ανταλλαγόσ και διακύνηςησ εγγρϊφων
μεταξϑ των φορϋων του Δημοςύου (βλ. διατϊξεισ αρθ. 24 Ν. 4440/16, ΥΕΚ
224 Α΄/2-12-2016).
Εκτεταμϋνη χρόςη ψηφιακών υπογραφών
Πρϐβλεψη δυνατϐτητασ ςυμβατικόσ διεκπεραύωςησ, ςτισ ειδικϋσ
περιπτώςεισ που δεν εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό.
Εφαρμογό ολιςτικόσ προςϋγγιςησ ςε οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ
επύπεδο, λαμβϊνοντασ υπϐψη το θεςμικϐ πλαύςιο αναδιοργϊνωςησ των
υπηρεςιών και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του Ν. 4178/2013
(ΥΕΚ Α΄ 174), ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ, ςυμπληρωθεύ και ιςχϑουν (βλ.
Παρϊρτημα 6 – Ειςόγηςη για προςθόκη ϊρθρων ςτον ΟΕΤ). το πλαύςιο
αυτϐ:
Α. Ϊγινε καταγραφό τησ Αποςτολόσ τησ Περιφϋρειασ και εξειδύκευςό τησ ςε:
- τρατηγικοϑσ ςκοποϑσ των Γενικών Δ/νςεων
- Επιχειρηςιακοϑσ ςτϐχουσ των Δ/νςεων
- Λειτουργικοϑσ ςτϐχουσ των Σμημϊτων/Αυτοτελών Γραφεύων
Β. Ϊγινε καταγραφό των κοινών (οριζϐντιων) αρμοδιοτότων των μονϊδων,
προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςυντονιςμϋνη και ςυμμετοχικό δρϊςη τουσ
κυρύωσ ςτισ παρακϊτω λειτουργύεσ:
Μϐνιμοσ μηχανιςμϐσ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών για τη
βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του πολύτη
τρατηγικϐσ και επιχειρηςιακϐσ προγραμματιςμϐσ
τοχοθεςύα
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Τιοθϋτηςη και εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ
Διαχεύριςη και διϊθεςη των ανοικτών δεδομϋνων
Λογοδοςύα, Διαφϊνεια και Διαβοϑλευςη, ςτο πλαύςιο του Δημοκρατικοϑ
Προγραμματιςμοϑ
Πολιτικό Προςταςύα/Π.ΑΜ.-Π..Ε.Α.
Γ. Ϊγινε μια γενικό περιγραφό των καθηκϐντων θϋςεων ευθϑνησ,
προκειμϋνου να αποςαφηνιςτεύ και να αξιοποιηθεύ ο επιτελικϐσ και
ςυντονιςτικϐσ ρϐλοσ των προώςταμϋνων και να διευκολυνθεύ η ορθολογικό
τουσ επιλογό. Προβλϋπεται, ϋπειτα απϐ ειδικό μελϋτη και αναλυτικό
καταγραφό, η ςϑνταξη των περιγραφών θέςεων εργαςίασ (του
περιεχομϋνου κϊθε θϋςησ εργαςύασ - καθόκοντα/δραςτηριϐτητεσ) και των
προδιαγραφών θέςεων εργαςίασ (χαρακτηριςτικϊ εργαζομϋνου –
εκπαύδευςη - δεξιϐτητεσ που απαιτεύ κϊθε εργαςύα) και η ςυνεχόσ
ενημϋρωςό τουσ απϐ το προτεινϐμενο αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ.
Δ. Προβλϋφθηκε η ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργύασ των
οργανικών μονϊδων, προκειμϋνου να εξειδικευτεύ το πλαύςιο οργϊνωςησ,
λειτουργύασ και εφαρμογόσ των αρμοδιοτότων τουσ.
ϑςταςη μιασ ςταθερόσ δομόσ διυπηρεςιακοϑ ςυντονιςμοϑ και
ςυνεργαςύασ που θα μεριμνϊ για τη ςυνεχό βελτύωςη και εφαρμογό τησ
ανωτϋρω ολιςτικόσ προςϋγγιςησ ςε οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ επύπεδο.
Σο ρϐλο αυτϐ προτεύνεται να αναλϊβει το αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ, το οπούο θα εύναι επιπλϋον
επιφορτιςμϋνο με την ανϊπτυξη μιασ ςυνεκτικόσ ςτρατηγικόσ ανθρωπύνων
πϐρων και τη μϋριμνα για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των υπαλλόλων ςε
ενϋργειεσ με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών.

4.2

Προτεινϐμενεσ μεταβολϋσ ανϊ οργανωτικϐ επύπεδο

Παρακϊτω παρουςιϊζεται η βαςικό πρϐταςη (ομϐφωνη ϊποψη των μελών τησ
Ομϊδασ Εργαςύασ ό πλειοψηφύα) για τη δομό των υπηρεςιών και παρατύθεται
Πύνακασ ςτον οπούο αποτυπώνονται αναλυτικϊ οι
μεταβολϋσ
υφιςτϊμενων/νϋων δομών και οι εναλλακτικϋσ προτϊςεισ ςτα ςημεύα
διαφοροπούηςησ μελών τησ Ομϊδασ απϐ τη βαςικό πρϐταςη, με ςϑντομη
αιτιολϐγηςη των προτεινϐμενων αλλαγών. ημειώνεται, επύςησ, η
διαφοροπούηςη των ςτελεχών που ςυμμετεύχαν ςτισ ςυνεδριϊςεισ τησ Ομϊδασ
(μη μϋλη). Επύςησ, αποτυπώνεται διαγραμματικϊ η βαςικό πρϐταςη
(Οργανογρϊμματα ανϊ Γενικό Δ/νςη και αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ).
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4.2.1. Προτεινόμενεσ Μεταβολέσ ανά Γενική Διεύθυνςη/ Αυτοτελείσ Τπηρεςίεσ

4.2.1.1

Γενικό Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ,
Περιβϊλλοντοσ & Τποδομών

Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ, Τδατικών Πϐρων & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ, προκειμϋνου να περιγραφεύ πιο εϑςτοχα η
ιδιαύτερη αποςτολό τησ, οι αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται και να αναδειχθεύ ο
ςημαντικϐσ ρϐλοσ του υδατικοϑ δυναμικοϑ τησ Περιφϋρειασ. Η προςταςύα
και διαχεύριςη των υδϊτων θεωρεύται εξαιρετικϊ κρύςιμη για τη Δυτικό
Μακεδονύα, δεδομϋνου ϐτι αποτελεύ την Περιφϋρεια με το μεγαλϑτερο ςτη
Φώρα δυναμικϐ επιφανειακών υδϊτων (ςχεδϐν το 65% των επιφανειακών
υδϊτων τησ Ελλϊδασ) και οι υδατικού τησ πϐροι ςυμβϊλλουν καθοριςτικϊ
ςτον ενεργειακϐ εφοδιαςμϐ τησ Φώρασ και ςτην υποςτόριξη παραγωγικών
και αςτικών δραςτηριοτότων ςε διαπεριφερειακϐ επύπεδο. Ο «ςτρατηγικοϑ
μεγϋθουσ» υδϊτινοσ πλοϑτοσ τησ αποτελεύ ανταγωνιςτικϐ τησ πλεονϋκτημα
και την αναγϊγει ςε μια χωροταξικό ενϐτητα με ιδιαύτερα γεωφυςικϊ
γνωρύςματα που, με την εφαρμογό του κατϊλληλου αναπτυξιακοϑ μοντϋλου,
δϑναται να αναδειχθεύ ςε ελκυςτικϐ τϐπο ανϊπτυξησ παραγωγικών
δραςτηριοτότων και διαβύωςησ.
υγχώνευςη των Σμημϊτων Περιβϊλλοντοσ (ϋδρασ) και Τδροοικονομύασ
(ϋδρασ) ςε Σμόμα Περιβϊλλοντοσ & Διαχεύριςησ Τδατικών Πϐρων
(ϋδρα), με αναβαθμιςμϋνη επιτελικό λειτουργύα και ευελιξύα, ώςτε να
ενςωματώςει τυχϐν νϋεσ αρμοδιϐτητεσ ςτον τομϋα διαχεύριςησ των υδϊτων.
Η Δ/νςη ϋχει πλϋον δϑο επιτελικϊ Σμόματα που χωροθετοϑνται ςτην ϋδρα
και ϋχουν τοπικό αρμοδιϐτητα ςε ϐλη την Περιφϋρεια και ϋνα Σμόμα με
εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ ανϊ Περιφερειακό Ενϐτητα.
Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων (ϋδρα)
Μετεξϋλιξη και μετονομαςύα του Σμόματοσ Εργαςτηρύων ςε Σμόμα
Σεκμηρύωςησ, Σεχνικοϑ & Ποιοτικοϑ Ελϋγχου, με αναβαθμιςμϋνη
επιτελικό λειτουργύα και τοπικό αρμοδιϐτητα ςε ϐλη την Περιφϋρεια
Δημιουργύα νϋου Σμόματοσ Λειτουργύασ Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου &
Μηχανολογικοϑ Εξοπλιςμοϑ ςτην ϋδρα, προκειμϋνου να αςκηθοϑν πιο
αποτελεςματικϊ οι αρμοδιϐτητεσ που ςχετύζονται με τον ϋλεγχο και την
επϐπτευςη (τεχνικό αςτυνϐμευςη), τη ςτοιχειώδη ςυντόρηςη και τον
Αποχιονιςμϐ του Εθνικοϑ Οδικοϑ Δικτϑου καθώσ και τη διαχεύριςη του
μηχανικοϑ και μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ. Οι εν λϐγω αρμοδιϐτητεσ
περιόλθαν, μεταξϑ πληθώρασ ϊλλων, ςτο Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων τησ
Δ.Σ.Ε. (ϋδρασ), μετϊ τη ςυγχώνευςη των πρώην κρατικών Διευθϑνςεων
Σεχνικών Ϊργων -Διεϑθυνςησ Δημοςύων Ϊργων (Δ.Δ.Ε.), Διεϑθυνςησ
Καταςκευόσ Ϊργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) και Διεϑθυνςησ Ελϋγχου υντόρηςησ Ϊργων
(Δ.Ε..Ε.)- τησ Κρατικόσ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ που επϋφερε η
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εφαρμογό του Προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ». Δεδομϋνου του μεγϊλου
εϑρουσ αρμοδιοτότων που αςκοϑνται απϐ το Σμόμα υγκοινωνιακών Ϊργων
(αρμοδιϐτητεσ τησ Δ.Ε..Ε., τησ Δ.Ε.Κ.Ε. και του τϋωσ Σμόματοσ
υγκοινωνιακών Ϊργων τησ Δ.Δ.Ε.), κρύθηκε ςκϐπιμη η αναδιανομό τουσ ςε
δϑο διακριτϊ Σμόματα, ώςτε να αςκοϑνται περιςςϐτερο οργανωμϋνα και
αποδοτικϊ. Σο νϋο Σμόμα ϋχει επιτελικϐ χαρακτόρα ωσ προσ τη διαχεύριςη
του διαθϋςιμου εξοπλιςμοϑ, υποςτηρύζοντασ τα Σμόματα υγκοινωνιακών
Ϊργων των ΠΕ προσ κοινό αντιμετώπιςη των αναγκών.
Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, για τη
γραμματειακό υποςτόριξη και την υποβοόθηςη του ϋργου των Σμημϊτων
τησ Δ/νςησ ωσ προσ την αποτελεςματικό ϊςκηςη των αρμοδιοτότων
διοικητικόσ διαχεύριςησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, οι διαδικαςύεσ
των οπούων ϋχουν γύνει ιδιαύτερα ςϑνθετεσ και απαιτητικϋσ (ειςαγωγό
ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ, ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.).
Δ/νςεισ Σεχνικών Ϊργων ΠΕ
Κατϊργηςη των Σμημϊτων Εργαςτηρύων και ϊςκηςη των αρμοδιοτότων
τουσ απϐ το Σμόμα Σεκμηρύωςησ, Σεχνικοϑ & Ποιοτικοϑ Ελϋγχου τησ ϋδρασ.
Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, κατ’
αντιςτοιχύα με τη μονϊδα τησ ϋδρασ, για τη γραμματειακό υποςτόριξη και
την υποβοόθηςη του ϋργου των Σμημϊτων τησ Δ/νςησ ωσ προσ την
αποτελεςματικό ϊςκηςη των αρμοδιοτότων διοικητικόσ διαχεύριςησ
δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, οι διαδικαςύεσ των οπούων ϋχουν γύνει
ιδιαύτερα ςϑνθετεσ και απαιτητικϋσ (ειςαγωγό ςτοιχεύων ςτο ΚΗΜΔΗ,
ΕΗΔΗ, ΚΗΚ, κ.λπ.).
Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Η Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ αυξϊνει το μϋγεθοσ των
οργανικών τησ μονϊδων, με βϊςη το ςτρατηγικϐ/επιτελικϐ τησ ρϐλο ωσ προσ
το ςϑνολο των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ και τον επικουρικϐ τησ ρϐλο ωσ
προσ τα αιρετϊ ϐργανα διούκηςησ. Ο επιτελικϐσ ρϐλοσ τησ Δ/νςησ ουςιαςτικϊ
ςυνύςταται ςτο ςυντονιςμϐ και τη ςυνεργαςύα ϐλων των υπηρεςιακών
μονϊδων προσ ϋναν κοινϐ αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ και ο επικουρικϐσ ςτην
ϊμεςη ςυνεργαςύα με την Περιφερειακό Αρχό ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην
παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ τησ Αποςτολόσ τησ Περιφϋρειασ. Με τον
τρϐπο αυτϐ, δύνεται ϋμφαςη ςτον αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ και την
ευθυγρϊμμιςη με την εθνικό και ευρωπαώκό αναπτυξιακό ςτρατηγικό.
Οι επιμϋρουσ αλλαγϋσ που επϋρχονται
Προγραμματιςμοϑ εύναι οι εξόσ:

ςτη

Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ
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Μετονομαςύα Σμημϊτων, ώςτε να περιγρϊφουν πιο εϑςτοχα την ιδιαύτερη
αποςτολό τουσ και τισ αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται προκειμϋνου αυτό να
επιτευχθεύ.
Δημιουργύα Σμόματοσ Εθνικών & Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων,
προκειμϋνου να λειτουργόςει περιςςϐτερο οργανωμϋνα και αποδοτικϊ η
κρύςιμη διαδικαςύα διαχεύριςησ των ανταγωνιςτικών και μη προγραμμϊτων
χρηματοδϐτηςησ (ςχεδιαςμοϑ/ςυγκϋντρωςησ, αξιολϐγηςησ και υποβολόσ
προτϊςεων για χρηματοδϐτηςη), με γνώμονα την υποςτόριξη και υλοπούηςη
των ϋργων που διαςφαλύζουν ξεκϊθαρη και ουςιαςτικό προςτιθϋμενη αξύα
για την περιοχό και ευθυγραμμύζονται με τισ ςτρατηγικϋσ προτεραιϐτητεσ
τησ Περιφϋρειασ. Σο κρύςιμο ζότημα αξιοπούηςησ ϐλων των διαθϋςιμων
χρηματοδοτικών πϐρων, ευρωπαώκόσ ό εθνικόσ προϋλευςησ, απαιτεύ
βϋλτιςτο δυνατϐ ςυντονιςμϐ των προςκλόςεων χρηματοδϐτηςησ και
βϋλτιςτη διαχεύριςη, τϐςο κατϊ τη φϊςη υποβολόσ των ανταγωνιςτικών
προτϊςεων ϐςο και κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ των ϋργων.
Αποτϑπωςη του όδη λειτουργοϑντοσ Γραφεύου Εξυπηρϋτηςησ Επενδυτών
ςτο νϋο ΟΕΤ, η ςϑςταςη και λειτουργύα του οπούου προβλϋπεται απϐ τισ
διατϊξεισ του ΠΔ 33/11 (ΥΕΚ Α΄ 33/14.4.2011).
Δημιουργύα Γραφεύων Προγραμματιςμοϑ & Διαχεύριςησ Αναπτυξιακών
Δρϊςεων Περιφερειακών Ενοτότων, προκειμϋνου η Περιφϋρεια να αςκεύ
πιο αποδοτικϊ το ρϐλο τησ ωσ βαςικϐσ πυλώνασ αναπτυξιακοϑ
προγραμματιςμοϑ. Σα (4) Γραφεύα λειτουργοϑν υποςτηρικτικϊ προσ τα (3)
ςχετικϊ Σμόματα τησ ϋδρασ (Σμόματα χεδιαςμοϑ & Αξιολϐγηςησ
Περιφερειακόσ Πολιτικόσ, Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Αναπτυξιακών Δρϊςεων,
Αξιοπούηςησ Εθνικών & Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων) και θα ςυντονύζουν ςε
τοπικϐ επύπεδο τισ διαδικαςύεσ για την προετοιμαςύα, υλοπούηςη και
διαχεύριςη ϐλων των ϋργων των ΠΕ, υπϐ τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ τησ
Δ/νςησ και των επιτελικών Σμημϊτων τησ ϋδρασ. Με την υφιςτϊμενη δομό,
το ρϐλο αυτϐ καλοϑνται να τον αναπληρώςουν υπϊλληλοι ϊλλων Σμημϊτων
των ΠΕ, μϋςω παρϊλληλησ απαςχϐληςόσ τουσ ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ. Με τη δημιουργύα αποκεντρωμϋνων υπηρεςιών ανϊ
Περιφερειακό Ενϐτητα δεν αναιρεύται η βαςικό αρχό του προγραμματιςμοϑ
για το ςϑνολο τησ Περιφϋρειασ ωσ ενιαύασ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ.
Αντιθϋτωσ, επιτυγχϊνεται ο ςυντονιςμϐσ ϐλων των επιμϋρουσ υπηρεςιών
των ΠΕ και η αξιοπούηςη ϐλων των ςτελεχών ωσ προσ το ενιαύο
προγραμματικϐ ϋργο τησ Περιφϋρειασ, ενώ προωθεύται ταυτϐχρονα η
πολιτικό περιφερειακόσ ςυνοχόσ και ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ και καλλιεργεύται
η περιφερειακό ςυνεύδηςη. Η ςτρατηγικό ςχεδιϊζεται κεντρικϊ, αλλϊ
διαχϋεται ςε ϐλο το εϑροσ τησ Περιφϋρειασ, προκειμϋνου να εξειδικευτεύ και
να εφαρμοςτεύ πιο αποτελεςματικϊ.
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Γενικό Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών

τη Γενικό Διεϑθυνςη Μεταφορών και Επικοινωνιών διατηρεύται η αρχό τησ
μη ϑπαρξησ επιτελικόσ Διεϑθυνςησ, λϐγω τησ εκτελεςτικόσ/παραγωγικόσ
φϑςησ του αντικειμϋνου των υπηρεςιών τησ. Σο ςυντονιςτικϐ και
υποςτηρικτικϐ ρϐλο ϋχει ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αποτϑπωςη
του
αποκεντρωμϋνου
Σμόματοσ
Μεταφορών
&
Επικοινωνιών Εορδαύασ ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το ϊρθρο 41 του ΠΔ 146/10.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Αποτϑπωςη του αποκεντρωμϋνου Σμόματοσ Φορόγηςησ Αδειών
Αυτοκινότων & Σεχνικών Θεμϊτων Αμυνταύου ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το
ϊρθρο 41 του ΠΔ 146/10.
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Παραμϋνει ωσ ϋχει
Δ/νςη Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Παραμϋνει ωσ ϋχει

4.2.1.3

Γενικό Δ/νςη Ανϊπτυξησ

Ϊγινε εξορθολογιςμϐσ των δομών τησ Γενικόσ Δ/νςησ, με ςυγχώνευςη
οργανικών μονϊδων που αςκοϑν ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ και εκ νϋου
προςδιοριςμϐ των αρμοδιοτότων, ιδιαύτερα των επιτελικών μονϊδων τησ
ϋδρασ, ώςτε η λειτουργύα τουσ να εύναι διακριτό και ςτοχευμϋνη ςτο
ςυντονιςτικϐ τουσ ϋργο.
Η Γενικό Διεϑθυνςη, με τη νϋα τησ μορφό, αποτελεύται απϐ (5) ςυνολικϊ
Δ/νςεισ, μύα για κϊθε Περιφερειακό Ενϐτητα και μύα Δ/νςη ϋδρασ με
ςυντονιςτικϐ κυρύωσ ρϐλο. Και οι (5) Διευθϑνςεισ βρύςκονται ςτο ύδιο
διοικητικϐ επύπεδο και εποπτεϑονται απϐ τον Προώςτϊμενο τησ Γενικόσ
Διεϑθυνςησ.
Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΔΜ

1.
2.
3.
4.

Οι δϑο επιτελικϋσ Δ/νςεισ τησ ϋδρασ ςυγχωνεϑονται ςε μύα. Η νϋα Δ/νςη τησ
ϋδρασ, με τύτλο «Δ/νςη Ανϊπτυξησ ΠΔΜ», αποτελεύται απϐ (4) Σμόματα.
Σμόμα Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Επαγγελματικών Αδειών
Σμόμα Εμπορύου & Ανωνϑμων Εταιρειών
Σμόμα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ
Σμόμα Απαςχϐληςησ, Παιδεύασ & Διϊ Βύου Μϊθηςησ
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Τπϊρχει αντιςτούχιςη των Σμημϊτων τησ ϋδρασ με τα Σμόματα των Δ/νςεων
Ανϊπτυξησ των ΠΕ. Σα Σμόματα τησ ϋδρασ ϋχουν ρϐλο ςυντονιςτικϐ/
υποςτηρικτικϐ ςτα Σμόματα των ΠΕ, τα οπούα ϋχουν κυρύωσ
εκτελεςτικϐ/παραγωγικϐ ρϐλο.
Σο Σμόμα Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Επαγγελματικών Αδειών ϋχει τισ
αρμοδιϐτητεσ των Σμημϊτων Σεχνικών Εφαρμογών και Διοικητικών
Διαδικαςιών τησ καταργοϑμενησ Δ/νςησ Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών
Πϐρων, αναδιατυπωμϋνεσ και εμπλουτιςμϋνεσ ςϑμφωνα με αυτϋσ που
αςκοϑνται ςτην πρϊξη.
Δημιουργοϑνται Σμόματα Εμπορύου & Ανωνϑμων Εταιρειών, ςτην ϋδρα
και ςε κϊθε ΠΕ, με ςυντονιςτικϐ και αμιγώσ εποπτικϐ και ελεγκτικϐ ρϐλο
αντύςτοιχα. τα Σμόματα Εμπορύου & Σουριςμοϑ των ΠΕ προτεύνεται
διαχωριςμϐσ του τομϋα Σουριςμοϑ που προςτϋθηκε με τον «Καλλικρϊτη»,
καθώσ απϋχει πολϑ απϐ τον παραδοςιακϐ προςανατολιςμϐ του Σμόματοσ
Εμπορύου που εύναι αποκλειςτικϊ ελεγκτικϐσ, με κϑριο ςκοπϐ την προςταςύα
του καταναλωτό. Ο τύτλοσ «Ανωνϑμων Εταιρειών» προςτϋθηκε γιατύ οι
εταιρύεσ αυτϋσ αποτελοϑν ϋνα ςοβαρϐ και μεγϊλο αντικεύμενο των
Σμημϊτων Εμπορύου. Με τον «Καλλικρϊτη» το αντικεύμενο αυτϐ θα
περνοϑςε ςτο Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), πρϊγμα που υλοποιόθηκε
μϐνο ςε ϋναν πολϑ μικρϐ βαθμϐ. Ενδεικτικϊ, ςτην ΠΕ Κοζϊνησ μϐνο το ϋτοσ
2016 τα αιτόματα των Ανωνϑμων Εταιρειών ϋφταςαν τα 736.
Δημιουργεύται ξεχωριςτϐ Σμόμα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, Πολιτιςμοϑ &
Αθλητιςμοϑ ςτην ϋδρα, με ρϐλο ςυντονιςτικϐ, το οπούο θα αςκεύ τισ
επιτελικοϑ χαρακτόρα αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Σουριςμοϑ και του
Σμόματοσ Αθλητιςμοϑ & Πολιτιςμοϑ τησ Δ/νςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ
(ϋδρασ). το πλαύςιο προώθηςησ των ςτϐχων τησ περιφερειακόσ
ςτρατηγικόσ και τησ ςυμπϐρευςησ με το νϋο αναπτυξιακϐ υπϐδειγμα, ϋγινε
διαςϑνδεςη των τομϋων Σουριςμοϑ, Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ,
προκειμϋνου να ςυνδιαμορφώςουν ϋνα βιώςιμο πρϐτυπο ανϊπτυξησ για τη
Δυτικό Μακεδονύα. τουσ κεντρικοϑσ ςτϐχουσ για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξη
του Σουριςμοϑ τα επϐμενα χρϐνια περιλαμβϊνονται: α) η μετϊβαςη απϐ το
μοντϋλο του μαζικοϑ, μονοθεματικοϑ τουριςμοϑ ςε ϋναν ποιοτικϐ,
διαφοροποιημϋνο και πολυθεματικϐ, β) η προώθηςη τησ αειφϐρου και
ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ του τουριςμοϑ, ςϑμφωνα με τισ φυςικϋσ, πολιτιςτικϋσ,
οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ τησ περιοχόσ. Η διατομεακό
ςυνϋργεια του ςυμπλϋγματοσ «Σουριςμοϑ – Πολιτιςμοϑ – Αθλητιςμοϑ», μϋςα
απϐ τη δημιουργύα ομώνυμου Σμόματοσ ςτην ϋδρα, πϋρα απϐ την
αναπτυξιακό
τησ
διϊςταςη,
αναμϋνεται
να
ςυμβϊλλει
ςτην
αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των ςυναφών αρμοδιοτότων ανϊ ΠΕ.
Δημιουργεύται Σμόμα Απαςχϐληςησ, Παιδεύασ & Διϊ Βύου Μϊθηςησ, με
τισ αρμοδιϐτητεσ των (3) Σμημϊτων Τποςτόριξησ τησ Εκπαύδευςησ, Διϊ Βύου
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Μϊθηςησ & Παιδεύασ, Απαςχϐληςησ. Ομούωσ, οι τομεύσ Απαςχϐληςησ,
Παιδεύασ και Διϊ Βύου Μϊθηςησ διαςυνδϋονται και δημιουργεύται
ομώνυμο Σμόμα ςτην ϋδρα, ςυμβαδύζοντασ με τισ κατευθϑνςεισ τησ
ευρωπαώκόσ και εθνικόσ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ, ςτο πλαύςιο των
οπούων η εκπαύδευςη και η διϊ βύου μϊθηςη ϋχουν καταςτεύ οριζϐντιοι
ςτϐχοι για την απαςχϐληςη. Κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, ενιςχϑεται ο
αναπτυξιακϐσ ρϐλοσ τησ Περιφϋρειασ ςτην προώθηςη τησ απαςχϐληςησ και
τησ κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ και ςτην αποτελεςματικϐτερη ςϑνδεςη τησ
ζότηςησ με την προςφορϊ εργαςύασ - ςϑνδεςη εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ
με την αγορϊ εργαςύασ, ςε κλαδικϐ και τοπικϐ επύπεδο. Σαυτϐχρονα,
επιτυγχϊνεται αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των ςυναφών αρμοδιοτότων,
ϐπωσ η μεταφορϊ μαθητών, που προςτύθεται ωσ δϋςμη αρμοδιοτότων
ςϑμφωνα με τα διαλαμβανϐμενα ςτην αριθμ. 24001/2013 ΚΤΑ «Μεταφορϊ
μαθητών δημοςύων ςχολεύων απϐ τισ Περιφϋρειεσ» (ΥΕΚ 1449/Β΄/2013).
Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ ΠΕ

1.
2.
3.
4.

Οι Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των τεςςϊρων ΠΕ ϋχουν εκτελεςτικϐ/παραγωγικϐ
ρϐλο και αποτελοϑνται απϐ (4) Σμόματα, αναδιαρθρωμϋνα κατ’ αντιςτοιχύα
με τα Σμόματα τησ ϋδρασ:
Σμόμα Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων, ωσ μετεξϋλιξη του
Σμόματοσ Φορόγηςησ Αδειών Ανϊπτυξησ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων
Σμόμα Επαγγελματικών Αδειών, ωσ μετεξϋλιξη του Σμόματοσ
Επαγγϋλματοσ
Σμόμα Εμπορύου & Ανωνϑμων Εταιρειών
Σμόμα Σουριςμοϑ, Απαςχϐληςησ & Παιδεύασ
Σα δϑο πρώτα Σμόματα αντιςτοιχύζονται με το Σμόμα Βιομηχανύασ,
Ενϋργειασ & Επαγγελματικών Αδειών τησ ϋδρασ και λειτουργοϑν υπϐ τισ
κατευθϑνςεισ του.
Σα Σμόματα Σουριςμοϑ, Απαςχϐληςησ & Παιδεύασ των ΠΕ
ενςωματώνουν τισ εκτελεςτικοϑ χαρακτόρα αρμοδιϐτητεσ των (2)
αντύςτοιχων Σμημϊτων τησ ϋδρασ (Σμόμα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ,
Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ και Σμόμα Απαςχϐληςησ, Παιδεύασ & Διϊ Βύου
Μϊθηςησ). Οι αρμοδιϐτητεσ αυτϋσ ενςωματώθηκαν ςε ϋνα Σμόμα ανϊ ΠΕ,
ϋςτω και αν δεν ςυνδϋονται επαρκώσ, γιατύ ο πραγματικϐσ φϐρτοσ που
δημιουργοϑν τα επιμϋρουσ αντικεύμενα εύναι πολϑ μικρϐσ για να δικαιολογεύ
την ϑπαρξη Σμόματοσ για το καθϋνα απϐ αυτϊ.
Σα Σμόματα Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ των Δ/νςεων Ανϊπτυξησ των ΠΕ
διατηροϑνται ωσ Γραφεύα Διοικητικόσ Τποςτόριξησ, υπαγϐμενα ςτισ
Δ/νςεισ Ανϊπτυξησ των ΠΕ.
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Γενικό Δ/νςη Εςωτερικόσ Λειτουργύασ & Οικονομικών

Μετονομαςύα τησ Γενικόσ Δ/νςησ Εςωτερικόσ Λειτουργύασ ςε Γεν. Δ/νςη
Εςωτερικόσ Λειτουργύασ & Οικονομικών, με βϊςη το εϑροσ τησ ομϊδασ
αρμοδιοτότων που εξυπηρετεύ και τισ προτεινϐμενεσ αλλαγϋσ. υγκεκριμϋνα:
Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Δημιουργύα νϋου Σμόματοσ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ υςτημϊτων ΠΕ
Κοζϊνησ, το οπούο προϋκυψε απϐ το διαχωριςμϐ, απϐ το Σμόμα χεδιαςμοϑ
& Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα, των αρμοδιοτότων που αφοροϑν την ΠΕ
Κοζϊνησ (ϐπωσ ςυντόρηςη, εγκατϊςταςη, τοποθϋτηςη εξοπλιςμοϑ και
παραμετροπούηςη χρηςτών τησ ΠΕ Κοζϊνησ). Αφενϐσ, το Σμόμα χεδιαςμοϑ
και Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα, όταν επιβαρυμϋνο με πολλϊ και
ιδιαύτερησ ςημαςύασ αντικεύμενα και αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν ςυνολικϊ
τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα και τη διαχεύριςη δικτϑου ϐλων των
Τπηρεςιών τησ ΠΔΜ, αφετϋρου ο αριθμϐσ των εξυπηρετοϑμενων χρηςτών
(Δ/νςεισ και Σμόματα ΠΕ Κοζϊνησ και Δ/νςεισ και Σμόματα ϋδρασ) εύναι
μεγϊλοσ και μϊλιςτα ςε διαφορετικοϑσ χώρουσ (κτύρια).
Μετονομαςύα του Σμόματοσ χεδιαςμοϑ & Τποςτόριξησ υςτημϊτων Υορϋα
ςε Σμόμα χεδιαςμοϑ & Τποςτόριξησ υςτημϊτων & Δικτϑων,
προκειμϋνου να περιγρϊφει πιο εϑςτοχα τισ αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται.
Με τη νϋα δομό, το Σμόμα Σεχνικόσ Τποςτόριξησ υςτημϊτων ΠΕ Κοζϊνησ
εξυπηρετεύ αρμοδιϐτητεσ για την ΠΕ Κοζϊνησ και το Σμόμα χεδιαςμοϑ &
Τποςτόριξησ υςτημϊτων & Δικτϑων εξυπηρετεύ αρμοδιϐτητεσ ϋδρασ, ςϑμφωνα
με την αρχό του επιτελικοϑ χαρακτόρα των Σμημϊτων ϋδρασ.
υγχώνευςη των Σμημϊτων Διαφϊνειασ και Τποςτόριξησ Περιφερειακών
υςτημϊτων (ϋδρασ) ςε Σμόμα Διαφϊνειασ & Οργανωτικόσ Τποςτόριξησ
Περιφερειακών υςτημϊτων, με επικαιροπούηςη και αναβϊθμιςη των
επιτελικών αρμοδιοτότων του, βϊςει των νϋων ςυνθηκών και του νϋου
τρϐπου εργαςύασ.
Μετονομαςύα του Σμόματοσ χεδιαςμοϑ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών για τον
Πολύτη ςε Σμόμα χεδιαςμοϑ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών για τον Πολύτη
& τον Υορϋα.
Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών (ϋδρασ & ΠΕ Κοζϊνησ)
Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ Διούκηςησ ςε Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών.
Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Κύνηςησ Επιβατικών Οχημϊτων,
υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη. Οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ αςκοϑνταν απϐ τη Δ/νςη
Διούκηςησ, παρϐλο που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον Οργανιςμϐ.
Μετονομαςύα
Τποςτόριξησ.

του

Σμόματοσ

Γραμματεύασ

ςε
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Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών
Επαναξιολϐγηςη τησ οργανωτικόσ διϊρθρωςησ των Οικονομικών
Τπηρεςιών, ϐπωσ αυτό προϋκυψε μετϊ τισ τροποποιόςεισ του Οργανιςμοϑ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ με τισ αριθ. 203027/28-12-2016 (ΥΕΚ
4329/τ.Β΄/30-12-2016) και 6269/17-01-2017 (ΥΕΚ 273/τ.Β΄/07-02-2017)
αποφϊςεισ του Αςκοϑντοσ καθόκοντα Γενικοϑ Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ, για την αποτελεςματικϐτερη
ϊςκηςη των μεταφερϐμενων αρμοδιοτότων απϐ τισ ΤΔΕ και τον
εξορθολογιςμϐ τησ διαχεύριςησ των οικονομικών πϐρων. Ελόφθηςαν υπϐψη
το νομοθετικϐ και κανονιςτικϐ πλαύςιο (ςχετικό κεύμενη νομοθεςύα και
οδηγύεσ του ΓΛΚ) που αφορϊ ςτο ςϑςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου δαπανών
των φορϋων τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ30, οι παρατηρόςεισ τησ αριθμ.
4/16.01.2017 Γνωμοδϐτηςησ του υλλϐγου Τπαλλόλων Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Μακεδονύασ και επιςταμϋνη ςυγκριτικό μελϋτη των υφιςτϊμενων
οργανιςμών ϐλων των Περιφερειών, ωσ προσ τη δομό των οικονομικών τουσ
υπηρεςιών, ϐπωσ προϋκυψε μετϊ την τροποπούηςό τουσ για την
ενςωμϊτωςη των μεταφερϐμενων απϐ τισ ΤΔΕ αρμοδιοτότων ςϑμφωνα με
τουσ ιςχϑοντεσ δημοςιονομικοϑσ κανϐνεσ [ςτισ (9) απϐ τισ (13) Περιφϋρειεσ
ο ϋλεγχοσ διενεργεύται αποκεντρωμϋνα]. Δεδομϋνου ϐτι δεν καθορύςτηκε
κεντρικϊ κοινό δομό για τισ οικονομικϋσ υπηρεςύεσ των Περιφερειών,
παρατηρεύται ανομοιομορφύα με πληθώρα παραλλαγών ςτη δομό και ςτη
λειτουργύα τουσ, ϐπωσ αποτυπώνεται επιγραμματικϊ ςτον υγκριτικϐ
Πύνακα Οικονομικόσ Διαχεύριςησ ανϊ Περιφϋρεια του Παραρτόματοσ 7.
Μετονομαςύα τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ (ΕΔΡΑ) ςε Δ/νςη Οικονομικών
Τπηρεςιών.
Ο Προώςτϊμενοσ Γενικόσ Δ/νςησ Εςωτερικόσ Λειτουργύασ &
Οικονομικών ορύζεται ωσ Προώςτϊμενοσ Οικονομικών Τπηρεςιών (Π.Ο.Τ.)
τησ Περιφϋρειασ και εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την ϊςκηςη των
αρμοδιοτότων των ϊρθρων 25, 26 και 69Γ του Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ Α΄/143),
ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν. Κατϊ τον τρϐπο αυτϐ, αποφορτύζεται το
ιδιαύτερα βεβαρημϋνο ϋργο του Δ/ντό Οικονομικοϑ τησ ϋδρασ, ενώ υπϊρχει
δυνατϐτητα εξουςιοδϐτηςησ των Προώςταμϋνων Δ/νςεων ΔιοικητικοϑΟικονομικοϑ των ΠΕ, ωσ ιεραρχικϊ υφιςτϊμενων οργϊνων, για την ϊςκηςη
αρμοδιοτότων δημοςιονομικοϑ ελϋγχου, αντύ των Προώςταμϋνων Σμημϊτων
Οικονομικόσ – Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ. Η εξουςιοδϐτηςη των ωσ ϊνω
αρμοδιοτότων κρύνεται απαραύτητη, προκειμϋνου να διευκολυνθεύ το ϋργο
του Π.Ο.Τ. και να αντιμετωπιςτεύ πιο αποτελεςματικϊ ο κύνδυνοσ λαθών ό
30

και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2, περ. α υποπερ. iii και περ. ε, του ϊρθρου 69Γ του Ν.
4270/2014, ϐπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθ. 58 του Ν. 4438/2016,
ςϑμφωνα με τισ οπούεσ για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 69Γ, «ϐςον αφορϊ τουσ
Ο.Σ.Α. εφαρμϐζονται οι οικεύεσ περύ οργϊνωςησ υπηρεςιών και τροποπούηςησ οργανιςμών
διατϊξεισ»
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παραλεύψεων λϐγω υπερβολικοϑ φϐρτου εργαςύασ και υπερςυγκϋντρωςησ
αρμοδιοτότων. Σαυτϐχρονα, διαςφαλύζεται ο ςυντονιςμϐσ των διαδικαςιών,
μϋςω του εποπτικοϑ ρϐλου του Προώςτϊμενου Γενικόσ Δ/νςησ, ο οπούοσ
αςκεύ πλόρη ϋλεγχο επύ των οικεύων οργανικών μονϊδων και ϋχει τη
δυνατϐτητα εξουςιοδϐτηςησ των προώςταμϋνων τουσ ανϊλογα με τισ
ανϊγκεσ και τισ επιμϋρουσ δυνατϐτητεσ.
Σα Σμόματα Οικονομικόσ – Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ επανϋρχονται ςτισ
Διευθϑνςεισ των Περιφερειακών Ενοτότων, καθώσ δεν υφύςταται πλϋον η
ανϊγκη να υπϊγονται ςτην ϋδρα. Σο μοντϋλο υπαγωγόσ των Σμημϊτων
αυτών ςτην ϋδρα αποδεύχτηκε εξαιρετικϊ δυςκύνητο, καθώσ επιφϋρει
καθυςτερόςεισ ςτην εκτϋλεςη των δαπανών, λϐγω τησ υπϋρμετρησ
διαχειριςτικόσ επιβϊρυνςησ και του φϐρτου εργαςύασ τησ ϋδρασ και τησ
ανϊγκησ μεταφορϊσ τησ αλληλογραφύασ προσ υπογραφό απϐ τον Π.Ο.Τ.
Προτεύνεται, επύςησ, η ςαφόσ αναδιατϑπωςη των αρμοδιοτότων τουσ,
ςϑμφωνα με τισ παρατηρόςεισ του υλλϐγου Τπαλλόλων Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Η προτεινϐμενη διϊρθρωςη των Οικονομικών Τπηρεςιών εύναι περιςςϐτερο
ευϋλικτη, καθώσ επιτυγχϊνει την ενοπούηςη των διαδικαςιών προμηθειών,
δημοςιονομικοϑ ελϋγχου, μιςθοδοςύασ και πληρωμών και την
αποκεντρωμϋνη ϊςκηςό τουσ ςτο ανώτερο ιεραρχικϐ επύπεδο τησ Δ/νςησ
κϊθε ΠΕ, υπϐ το ςυντονιςμϐ και τον ϋλεγχο του Προώςταμϋνου Γενικόσ
Δ/νςησ.
Δ/νςεισ Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ ΠΕ (Γρεβενών, Καςτοριϊσ, Υλώρινασ)
Μετονομαςύα των Δ/νςεων Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ των ΠΕ ςε Δ/νςεισ
Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεςιών ΠΕ, κατ’ αντιςτοιχύα με τισ
Δ/νςεισ τησ ϋδρασ.
Διαχωριςμϐσ του Σμόματοσ Προςωπικοϑ, Μιςθοδοςύασ & Γραμματεύασ
(ϐπωσ εύχε διαμορφωθεύ με τη μερικό τροποπούηςη του Οργανιςμοϑ, ΥΕΚ
273/τ.Β΄/07-02-2017) ςε Σμόμα Προςωπικοϑ & Μιςθοδοςύασ και Σμόμα
Διοικητικόσ Τποςτόριξησ.
Μεταφορϊ των Σμημϊτων Οικονομικόσ – Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ απϐ
την ϋδρα ςτισ ΠΕ
Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Κύνηςησ Επιβατικών Οχημϊτων,
υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη. Οι ςχετικϋσ αρμοδιϐτητεσ αςκοϑνταν απϐ τη Δ/νςη,
παρϐλο που δεν εύχαν προβλεφθεύ ςτον Οργανιςμϐ.
Δ/νςη Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Κατϊργηςη τησ Δ/νςησ και μεταφορϊ των αρμοδιοτότων τησ ςτο
προτεινϐμενο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ. Σο
νϋο
Σμόμα
ςυγκεντρώνει
ςυναφεύσ
αρμοδιϐτητεσ
που
εύναι
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κατακερματιςμϋνεσ και ανενεργϋσ ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ και
εμπλουτύζεται με νϋεσ, προκειμϋνου το ςϑνολο αυτών να αςκηθεύ
ςυντονιςμϋνα και αποτελεςματικϊ.

4.2.1.5

Γενικό Δ/νςη Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ &
Κτηνιατρικόσ

Μετονομαςύα τησ Γενικόσ Δ/νςησ Περιφερειακόσ Αγροτικόσ Οικονομύασ &
Κτηνιατρικόσ ςε Γεν. Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ,
προκειμϋνου να εύναι πιο περιεκτικϐσ ο τύτλοσ τησ.
Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ
Μετονομαςύα
του
Σμόματοσ
Προγραμματιςμοϑ
ςε
Σμόμα
Προγραμματιςμοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, προκειμϋνου να περιγραφεύ
πιο εϑςτοχα ο αναπτυξιακϐσ ρϐλοσ του και οι αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται.
Σο Σμόμα αυτϐ αςκεύ τισ αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακοϑ
Σομεακοϑ Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ - ΠΑΑ 2014-2020 (εκτϋλεςη
των εκχωροϑμενων αρμοδιοτότων τησ ΕΤΔ ΠΑΑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65
του Ν. 4314/2014), για ςυγκεκριμϋνα υπομϋτρα / δρϊςεισ.
υγχώνευςη του Σμόματοσ Αλιεύασ με το Σμόμα Υυτικόσ & Ζωικόσ
Παραγωγόσ και δημιουργύα Σμόματοσ Υυτικόσ - Ζωικόσ Παραγωγόσ &
Αλιεύασ.
Δ/νςη Κτηνιατρικόσ
Μετονομαςύα του Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ Αντύληψησ Υαρμϊκων ςε Σμόμα
Προςταςύασ των Ζώων, Υαρμϊκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών.
Δημιουργύα Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Ζωικών Τποπροώϐντων.
Δ/νςη Πολιτικόσ Γησ
Παραμϋνει ωσ ϋχει
Δ/νςεισ Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ
Διαχωριςμϐσ του Σμόματοσ Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ και δημιουργύα
Σμόματοσ Υυτικόσ Παραγωγόσ & Εγγεύων Βελτιώςεων και Σμόματοσ
Ζωικόσ Παραγωγόσ & Αλιεύασ, με κατϊργηςη και ςυγχώνευςη των
αρμοδιοτότων του Σμόματοσ Αλιεύασ.
Σο Σμόμα Υυτικόσ Παραγωγόσ & Εγγεύων Βελτιώςεων θα αςκεύ
αποκεντρωμϋνα -ςε κϊθε ΠΕ- τισ αρμοδιϐτητεσ για θϋματα
εγγειοβελτιωτικών ϋργων - ΟΕΒ και προώθηςησ τησ εκμηχϊνιςησ τησ
γεωργύασ και του αγροτικοϑ εξηλεκτριςμοϑ, ςϑμφωνα με τισ αριθμ. 15 και 14
αρμοδιϐτητεσ του β «Τποτομϋα Γεωργύασ» του τομϋα Β΄ «Γεωργύασ –
Κτηνοτροφύασ – Αλιεύασ» τησ παρ. ΙΙ του ϊρθρου 186 του Ν. 3852/2010
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αντύςτοιχα31. Με τον τρϐπο αυτϐ, αποκαθύςταται το ϋλλειμμα
τεχνικοδιοικητικόσ υποςτόριξησ των αγροτών που δημιουργόθηκε μετϊ την
κατϊργηςη των αντύςτοιχων υπηρεςιών με τον «Καλλικρϊτη». Επύςησ, θα
αςκεύ και τισ αντύςτοιχεσ αρμοδιϐτητεσ του Σμόματοσ Προγραμματιςμοϑ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ ϋδρασ, ωσ προσ τη διαχεύριςη του ΠΑΑ 2014-2020
ςε τοπικϐ επύπεδο.
Αποτϑπωςη των αποκεντρωμϋνων Κτηνιατρικών Γραφεύων και των
Γραφεύων Αγροτικόσ Οικονομύασ ςτο νϋο ΟΕΤ, με βϊςη το ϊρθρο 41 του
ΠΔ 146/10. Προτεύνεται, επιπλϋον, η δημιουργύα Κτηνιατρικοϑ Γραφεύου
Νεςτορύου, υπαγϐμενου ςτη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ
Καςτοριϊσ, προκειμϋνου να εξυπηρετηθοϑν καλϑτερα οι ανϊγκεσ τησ
περιοχόσ καθώσ και Γραφεύων Αγροτικόσ Οικονομύασ Εορδαύασ και
ερβύων, υπαγϐμενων ςτη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ
Κοζϊνησ, βϊςει των αυξημϋνων αναγκών εξυπηρϋτηςησ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ
(ειςαγωγϋσ – εξαγωγϋσ φροϑτων και ζωοτροφών).
Αναγνωρύζεται ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ των Δ/νςεων Αγροτικόσ Οικονομύασ &
Κτηνιατρικόσ των ΠΕ ςτην προώθηςη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ τησ
Περιφϋρειασ. Οι δομϋσ και οι αρμοδιϐτητϋσ τουσ ενιςχϑονται, προκειμϋνου να
επιτελϋςουν επιτυχώσ το ϋργο υποςτόριξησ τησ τοπικόσ αγροτικόσ
παραγωγόσ. Φωρύσ να παραγνωρύζεται το κρύςιμο ϋργο των κτηνιατρικών
υπηρεςιών ςτην ανϊπτυξη του πρωτογενοϑσ τομϋα ζωικόσ παραγωγόσ, του
τομϋα μεταπούηςησ των ζωικών προώϐντων αλλϊ και ςτην προςταςύα του
καταναλωτό, η υπϊρχουςα ςτελϋχωςη δεν προκρύνει τη ςϑςταςη αμιγών
κτηνιατρικών δομών (Δ/νςεων Κτηνιατρικόσ) ςε κϊθε Περιφερειακό
Ενϐτητα.

4.2.1.6

Γενικό Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ

Δ/νςη Δημϐςιασ Τγεύασ
Κατϊργηςη του Σμόματοσ Τπηρεςιών & Επαγγελμϊτων Τγεύασ, με
αποκϋντρωςη των αρμοδιοτότων του και μεταφορϊ τουσ ςτα Σμόματα
Υαρμϊκων, Υαρμακεύων & Επαγγελμϊτων Τγεύασ των ΠΕ.
Δ/νςη Κοινωνικόσ Μϋριμνασ
Κατϊργηςη του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ, με μεταφορϊ των
αρμοδιοτότων του ςτο Σμόμα Κοινωνικών Τπηρεςιών.
Κατϊργηςη του Σμόματοσ Αθλητιςμοϑ & Πολιτιςμοϑ, με μεταφορϊ των
αρμοδιοτότων του ςτα Σμόματα Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, Πολιτιςμοϑ &

31

Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ περιιλκαν ςτισ Ρεριφζρειεσ με τισ διατάξεισ του άρκ. 46 του Ν. 4456/2017
(ΦΕΚ Αϋ/24/01-03-2017) – αναμζνονται οι ςχετικζσ ΚΥΑ που κα τισ εξειδικεφουν.
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Αθλητιςμοϑ τησ ϋδρασ και Σουριςμοϑ, Απαςχϐληςησ & Παιδεύασ των ΠΕ τησ
Γεν. Δ/νςησ Ανϊπτυξησ.
τη Δ/νςη ϋχουν όδη προςτεθεύ οι αρμοδιϐτητεσ ςχεδιαςμοϑ,
παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ τησ Περιφερειακόσ τρατηγικόσ για την
Κοινωνικό Ϊνταξη και την Κοινωνικό υνοχό και ϋχει προςτεθεύ το Σμόμα
Παρατηρητηρύου Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ για το
ςκοπϐ αυτϐ, με βϊςη τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 13 και 14 του Ν. 4445/2016
(ΥΕΚ 236/Α΄/…) «Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ υντονιςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ και
Αξιολϐγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικόσ Ένταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ,
ρυθμύςεισ για την κοινωνικό αλληλεγγϑη και εφαρμοςτικϋσ διατϊξεισ του ν.
4387/2016 (Α΄ 85) και ϊλλεσ διατϊξεισ»32.
Δ/νςεισ Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ
Μετονομαςύα του Σμόματοσ Υαρμϊκων και Υαρμακεύων ςε Σμόμα
Υαρμϊκων, Υαρμακεύων και Επαγγελμϊτων Τγεύασ, ςϑμφωνα με τισ
αρμοδιϐτητεσ που μεταφϋρθηκαν απϐ το καταργοϑμενο τμόμα Τπηρεςιών &
Επαγγελμϊτων Τγεύασ τησ ϋδρασ.

4.2.1.7

Αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ

Νομικό Τπηρεςύα
Προτεύνεται η ςϑςταςη Γραφεύου Νομικόσ Τπηρεςύασ ςτην ΠΕ Κοζϊνησ,
καθώσ ςόμερα υφύςτανται ςχετικϊ γραφεύα μϐνον ςτισ υπϐλοιπεσ ΠΕ. Η
ρητό πρϐβλεψη Γραφεύου για την ΠΕ Κοζϊνησ εύναι απαραύτητη καθώσ οι
δικηγϐροι που ςτελεχώνουν τα Γραφεύα των ΠΕ εκπροςωποϑν μϐνον την
αντύςτοιχη ΠΕ ςτην οπούα προςλόφθηκαν και ϐχι κϊθε ϊλλη ΠΕ (ϊρθρο 29
παρ. 2 του ΠΔ 146/10).
τον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ προβλϋπονται (5) θϋςεισ δικηγϐρων με πϊγια
ϋμμιςθη εντολό (ϊρθ. 34 ΠΔ 146/10). Προτεύνεται η πρϐβλεψη νϋων θϋςεων
δικηγϐρων με πϊγια ϋμμιςθη εντολό, δεδομϋνου του ϐγκου των νομικών
υποθϋςεων που ϋχει η Περιφϋρεια.
Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
Παραμϋνει ωσ ϋχει
Αυτοτελϋσ Σμόμα Παλλαώκόσ Ωμυνασ
Εκτϊκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.Π..Ε.Α.)

&

Πολιτικόσ

χεδύαςησ

Παραμϋνει ωσ ϋχει
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου & Δημοςύων χϋςεων
32

Τπϐ δημοςύευςη ςτην Ε.τ.Κ., αριθμ. 107/15-05-2017 απϐφαςη Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΑΔΑ:
ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ)
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Παραμϋνει ωσ ϋχει
Αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ
ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθ. 168 του Ν. 4270/14 (ΥΕΚ 143 Α΄)
«Εςωτερικϐσ Έλεγχοσ [ϊρθρο 3(1) Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ]», εςωτερικϐσ
ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ,
ϐπωσ ορύζεται ςτην παρ. 2 του ϊρθ. 4 του Ν. 3492/2006. Πρϐκειται,
επομϋνωσ, για υποχρεωτικό δομό, με ανεξϊρτητη ελεγκτικό – ςυμβουλευτικό
λειτουργύα και ςτϐχο τη βελτύωςη των λειτουργιών του φορϋα και την
επύτευξη των ςτϐχων του, χρηςιμοποιώντασ ςυςτημικϋσ και δομημϋνεσ
μεθοδολογύεσ. Οι μεθοδολογύεσ αυτϋσ ςτοχεϑουν κυρύωσ ςτη βελτύωςη τησ
αποτελεςματικϐτητασ των διαδικαςιών που διϋπουν τη λειτουργύα του, των
διαδικαςιών διαχεύριςησ κινδϑνου και των διαδικαςιών ελϋγχου.
Ομούωσ, η ςϑςταςη μονϊδων ποιϐτητασ και αποδοτικϐτητασ προβλϋπεται
ςτο ϊρθρο 6 του Ν. 3230/2004 (ΥΕΚ 44Α/11-2-2004). Οι πρωτοβϊθμιοι και
δευτεροβϊθμιοι ΟΣΑ εύχαν εξαιρεθεύ απϐ τισ διατϊξεισ του ανωτϋρω Νϐμου
με τα ϊρθρα 267 παρ. 8 και 268 παρ. 15 του Ν. 3852/2010 αντύςτοιχα.
Εντοϑτοισ, με το ϊρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4369/16 (ΥΕΚ 33Α/27-2-2016)
καταργοϑνται οι προαναφερϐμενεσ διατϊξεισ και οι ΟΣΑ υπϊγονται πλϋον
ςτουσ φορεύσ που υποχρεοϑνται να εφαρμϐςουν τισ διατϊξεισ του Ν.
3230/2004.
Σο προτεινϐμενο Σμόμα αποτελεύ μύα καινοτϐμα δομό που αποςκοπεύ ςτην
αποτελεςματικϐτερη λειτουργύα των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ και ςτην
ανταπϐκριςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ ςτισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ και τα
νϋα πρϐτυπα διούκηςησ. Ο ςτϐχοσ τησ διαρκοϑσ βελτύωςησ των παρεχϐμενων
υπηρεςιών, τϐςο εςωτερικϊ -ςτουσ αιρετοϑσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ-, ϐςο
και εξωτερικϊ -ςτουσ πολύτεσ, τισ επιχειρόςεισ και τα λοιπϊ ενδιαφερϐμενα
μϋρη ουςιαςτικϊ ςυνύςταται ςτο τρατηγικϐ τϐχο εςωτερικόσ ανϊπτυξησ
του 4ου Ωξονα «ΒΕΛΣΙΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ», που αποτελεύ το θεμϋλιο λύθο για την
επύτευξη των τρατηγικών τϐχων περιφερειακόσ ανϊπτυξησ των τριών
υπολούπων Αξϐνων του τρατηγικοϑ χεδύου τησ Περιφϋρειασ. ϑμφωνα με
το τελευταύο, ο τϐχοσ αυτϐσ επιτυγχϊνεται μϋςω δϑο αξϐνων παρϋμβαςησ:
1. τησ ενύςχυςησ τησ οργανωτικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ τησ
Περιφϋρειασ
2. τησ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ
Σο νϋο Σμόμα αφενϐσ ςυγκεντρώνει διϊςπαρτεσ ςυναφεύσ αρμοδιϐτητεσ που
εύναι κατανεμημϋνεσ ςε διϊφορεσ οργανικϋσ μονϊδεσ ςτο πλαύςιο τησ
αναδιοργϊνωςησ με το Πρϐγραμμα «Καλλικρϊτησ», αφετϋρου ειςϊγει νϋεσ
αρμοδιϐτητεσ ςχετικϊ με την εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ, την
προτυποπούηςη των εντϑπων και των διαδικαςιών και την ανϊπτυξη και
αξιοπούηςη
του
ανθρώπινου
δυναμικοϑ,
διαςφαλύζοντασ
τον
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αποτελεςματικϐτερο ςυντονιςμϐ, την αποδοτικϐτερη χρόςη των πϐρων, τη
διϊχυςη τησ πληροφορύασ και την αξιολϐγηςη του ϋργου τησ Περιφϋρειασ, με
μοναδικϐ ςτϐχο τη ςυνεχό βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τησ
αποτελεςματικϐτητασ των παρεχϐμενων υπηρεςιών τησ.
Σο Σμόμα προκϑπτει απϐ:
 την κατϊργηςη τησ Διεϑθυνςησ Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη και των (2)
Σμημϊτων τησ, υντονιςμοϑ και χεδιαςμοϑ, με ςυγχώνευςη και διεϑρυνςη
των αντύςτοιχων αρμοδιοτότων
 τη μετεξϋλιξη του Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου
 τη μεταφορϊ αρμοδιοτότων του Σμόματοσ Εφαρμογόσ Προγραμμϊτων και
Ϊργων τησ Διεϑθυνςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ (αρμοδιϐτητεσ
ϊρθρου 4 παρ. 2 εδ. βγ-βςτ, ΠΔ 146/2010)
Σο Σμόμα υπϊγεται απευθεύασ ςτον Περιφερειϊρχη, προκειμϋνου να αςκεύ
ανεξϊρτητα, αντικειμενικϊ και αποτελεςματικϊ το ρϐλο του:
 Να υποςτηρύζει τη Διούκηςη και τα ςτελϋχη τησ Περιφϋρειασ να εκτελοϑν τη
ςτρατηγικό και ϐλεσ τισ απαιτοϑμενεσ εργαςύεσ με τον πιο ςωςτϐ και
αποτελεςματικϐ τρϐπο, εντϐσ ενϐσ δημιουργικοϑ, ανθρωποκεντρικοϑ και
ηθικοϑ πλαιςύου διακυβϋρνηςησ
 Να ενιςχϑει και να ενδυναμώνει τη ςωςτό διακυβϋρνηςη και την
αποτελεςματικό ολοκλόρωςη ϐλων των λειτουργιών, ςυναλλαγών και
δραςτηριοτότων τησ Περιφϋρειασ
 Να βελτιώνει την αποδοτικϐτητα τησ Περιφϋρειασ ωσ οργανιςμοϑ και την
επιςκϐπηςό τησ απϐ ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋρη (κοινωνικοϑσ και
θεςμικοϑσ εταύρουσ, ρυθμιςτικϋσ και κανονιςτικϋσ αρχϋσ, κ.λπ.)
Η λειτουργύα του Σμόματοσ απαντϊει ςτο ζότημα αποτελεςματικόσ
εφαρμογόσ τησ νϋασ οργανωτικόσ δομόσ, καθώσ ειςϊγει ϋνα διαρκϋσ
ςϑςτημα
παρακολοϑθηςησ,
αναθεώρηςησ/αναςχεδιαςμοϑ
και
βελτύωςησ των διαδικαςιών και του Οργανιςμοϑ για την
αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των αρμοδιοτότων ϐλων των οργανικών
μονϊδων τησ Περιφϋρειασ και, τελικϊ, την επύτευξη των προκαθοριςμϋνων
αντικειμενικών ςτϐχων τουσ. Προτεύνεται να ενεργοποιηθεύ, λϐγω τησ
κρύςιμου ρϐλου του, ωσ δομό αξιολϐγηςησ και ανατροφοδϐτηςησ του φορϋα.
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη Ενϋργειασ
Μεταφορών (με ϋδρα την ΠτολεμαϏδα)

–

Περιβϊλλοντοσ

&

Σο Γραφεύο θα ςτεγϊζεται ςτο νϋο διοικητόριο τησ ΠτολεμαϏδασ και θα
υποςτηρύζει το ϋργο του Αντιπεριφερειϊρχη Ενϋργειασ – Περιβϊλλοντοσ &
Μεταφορών.
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μεταβολών

υφιςτάμενων/νέων

Ιοϑνιοσ 2017
δομών

-

Διϊρθρωςη Τπηρεςιών
Κεντρικό Τπηρεςύα – Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ
Υθιζηάμενη δομή

Προηεινόμενη δομή

Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ,
Ρεριβάλλοντοσ & Υποδομϊν

Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ,
Ρεριβάλλοντοσ & Υποδομϊν

Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ

Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, Υδατικϊν Ρόρων & Χωρικοφ
Σχεδιαςμοφ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ
2. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ

1. Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ
2. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Διαχείριςθσ Υδατικϊν
Ρόρων

3. Τμιμα Υδροοικονομίασ
4. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Κοηάνθσ
5. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Γρεβενϊν
6. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Φλϊρινασ
7. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Καςτοριάσ

3. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Κοηάνθσ
4. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Γρεβενϊν
5. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Φλϊρινασ
6. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ ΡΕ
Καςτοριάσ
7. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ, ςφμφωνα με τθν αποςτολι και το ρόλο τθσ
Συγχϊνευςθ (2) Τμθμάτων τθσ ζδρασ και μετονομαςία του νζου Τμιματοσ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

 Εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων (ζδρα)
Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων (ζδρα)
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
2. Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
3. Τμιμα Εργαςτθρίων

1. Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
2. Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
3. Τμιμα Τεκμθρίωςθσ, Τεχνικοφ & Ροιοτικοφ
Ελζγχου
4. Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου &
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ
5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετεξζλιξθ και μετονομαςία του Τμιματοσ Εργαςτθρίων ςε Τμιμα Τεκμθρίωςθσ, Τεχνικοφ &
Ροιοτικοφ Ελζγχου
Δθμιουργία νζου Τμιματοσ Λειτουργίασ Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ
Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
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Εργαζίας)

1. Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
2. Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
3. Τμιμα Εργαςτθρίων

1. Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
2. Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Κατάργθςθ του Τμιματοσ Εργαςτθρίων
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x4)
Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ
Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ
(πρόηαζη από ηα 8/10 ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ
2. Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων & Ζργων
3. Τμιμα Κινιτρων Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
4. Τμιμα Τεκμθρίωςθσ

1. Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρεριφερειακισ
Ρολιτικισ
2. Τμιμα Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων & Ζργων
3. Τμιμα Κινιτρων Ανάπτυξθσ τθσ
Επιχειρθματικότθτασ
4. Τμιμα Τεκμθρίωςθσ
5. Τμιμα Εκνικϊν & Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων
6. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ &
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΡΕ Κοηάνθσ
7. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ &
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΡΕ Γρεβενϊν
8. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ &
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΡΕ Καςτοριάσ
9. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ &
Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΡΕ Φλϊρινασ
10. Αυτοτελζσ Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν
11. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Μετονομαςία Τμθμάτων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ
Δθμιουργία (4) Γραφείων Ρρογραμματιςμοφ & Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ΡΕ
Καταγραφι του Γραφείου Εξυπθρζτθςθσ Επενδυτϊν
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (6) Αυτοτελϊν Γραφείων33

33

Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
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Εναλλακηικές Προηάζεις
(πρόηαζη από ηα 2/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 1/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Θ Δ/νςθ προτείνεται να αποκτιςει διοικθτικι αυτοτζλεια, προκειμζνου να δοκεί ζμφαςθ ςτον αναπτυξιακό
προγραμματιςμό, ςτθν ανάγκθ ςυμπόρευςθσ με τθν ευρωπαϊκι και εκνικι αναπτυξιακι πολιτικι προσ
επίτευξθ πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων και ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν
και εκνικϊν πόρων. Θ λειτουργία τθσ Δ/νςθσ είναι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, κακϊσ καλείται να δθμιουργιςει
τισ προχποκζςεισ για τθ διεφρυνςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου τθσ Ρεριφζρειασ, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ
ικανότθτάσ τθσ να ςχεδιάηει, να υλοποιεί και να παρακολουκεί πολιτικζσ και προγράμματα οικονομικισ
ανάπτυξθσ, κοινωνικισ πολιτικισ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Ο
ρόλοσ τθσ είναι επιτελικόσ ωσ προσ το ςφνολο των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ και επικουρικόσ ωσ προσ τα
αιρετά όργανα διοίκθςθσ. Το νζο πλαίςιο και οι κατευκφνςεισ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, όπωσ
αποτυπϊνονται ςε όλα τα περιφερειακά ςτρατθγικά ςχζδια (π.χ. Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ - RIS3
ΡΔΜ 2014-2020), προβλζπουν περιςςότερεσ δράςεισ-ενζργειεσ και λιγότερα τεχνικά ζργα, οπότε απαιτείται
ςυνεργαςία όχι μόνο με τισ Τεχνικζσ υπθρεςίεσ, αλλά με το ςφνολο των Υπθρεςιϊν, κάκετων και οριηόντιων.
Το μοντζλο τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ των μονάδων ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ
εφαρμόηεται ςτα Υπουργεία (αυτοτελείσ υπθρεςίεσ των Γενικϊν Γραμματειϊν).
(πρόηαζη από ηα 2/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 2/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Δθμιουργία Τμθμάτων Ρρογραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Δράςεων ςε κάκε ΡΕ. Θ
λειτουργία των αποκεντρωμζνων δομϊν ςε επίπεδο Τμιματοσ κρίνεται απαραίτθτθ με βάςθ το εφροσ των
αρμοδιοτιτων που καλοφνται να αςκιςουν και τθ ςθμαντικότθτα του ρόλου τουσ ςτθν προϊκθςθ τθσ
αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ Ρεριφζρειασ. Οι δομζσ αυτζσ κα κλθκοφν να αναλάβουν τθ ςυςτθματικι
υποςτιριξθ των (3) Τμθμάτων τθσ ζδρασ (Σχεδιαςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ, Εφαρμογισ
Ρρογραμμάτων & Ζργων, Εκνικϊν & Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων), αςκϊντασ μεγάλο όγκο αρμοδιοτιτων
αναφορικά με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μθ τεχνικϊν ζργων, το ςχεδιαςμό, τθν εξειδίκευςθ και
παρακολοφκθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ μζςω τακτικισ ενθμζρωςθσ του
ειδικοφ ΟΡΣ και τθ διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων. Τα (4) Τμιματα κα λειτουργοφν υπό το
ςυντονιςμό των Τμθμάτων τθσ ζδρασ και κα ςυντονίηουν ςε τοπικό επίπεδο τισ διαδικαςίεσ για τθν
προετοιμαςία, υλοποίθςθ και διαχείριςθ όλων των ζργων τθσ ΡΕ, αξιοποιϊντασ ςτο μζγιςτο βακμό και
ενεργοποιϊντασ το ζμπειρο αναπτυξιακό δυναμικό προσ τθν κατεφκυνςθ επίτευξθσ του ενιαίου
αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ Ρεριφζρειασ.
Γενικι Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν

Γενικι Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ
Τμιμα Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν Εορδαίασ
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Καταγραφι (1) Τμιματοσ ςτον Οργανιςμό (Τμιματοσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν Εορδαίασ)
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ34
Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ
Φλϊρινασ
1.
2.
3.
4.
5.

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων &
Τεχνικϊν Κεμάτων Αμυνταίου
Καταγραφι (1) Τμιματοσ ςτον Οργανιςμό (Τμιματοσ Χοριγθςθσ Αδειϊν Αυτοκινιτων & Τεχνικϊν
Κεμάτων Αμυνταίου)

 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ35
Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Γρεβενϊν

1.
2.
3.
4.
5.

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

 Ραραμζνει ωσ ζχει
Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ
Καςτοριάσ
1.
2.
3.
4.
5.

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Φλϊρινασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

 Ραραμζνει ωσ ζχει
Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Γρεβενϊν
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1.
2.
3.
4.
5.

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

Δ/νςθ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν ΡΕ Καςτοριάσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1.
2.
3.
4.
5.

Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Οδιγθςθσ
Τεχνικό Τμιμα
Τμιμα ΚΤΕΟ
Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ

Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ

Δ/νςθ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ ΡΔΜ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Τεχνικϊν Εφαρμογϊν
2. Τμιμα Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν

1. Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν
Αδειϊν

34

Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
μονάδασ
35
Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
μονάδασ
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2. Τμιμα Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ & Διά Βίου
Μάκθςθσ
3. Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν
4. Τμιμα Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ρολιτιςμοφ &
Ακλθτιςμοφ

Συγχϊνευςθ των (2) Δ/νςεων ζδρασ ςε (1)
Συγχϊνευςθ των (2) Τμθμάτων τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων και δθμιουργία
του Τμιματοσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Επαγγελματικϊν Αδειϊν
Συγχϊνευςθ των (3) Τμθμάτων Υποςτιριξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ, Διά Βίου Μάκθςθσ & Ραιδείασ,
Απαςχόλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Διά Βίου Μάκθςθσ, Απαςχόλθςθσ, Εμπορίου & Τουριςμοφ και δθμιουργία
του Τμιματοσ Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ & Διά Βίου Μάκθςθσ
Μετονομαςία του Τμιματοσ Εμπορίου ςε Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν
Μετεξζλιξθ του Τμιματοσ Τουριςμοφ ςε Τμιμα Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, με
κατάργθςθ /μεταφορά/αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων του Τμιματοσ Ακλθτιςμοφ & Ρολιτιςμοφ
τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ (ζδρασ)
 Εξοικονόμθςθ (1) Δ/νςθσ και (3) Τμθμάτων
Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ ΡΕ

Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ ΡΕ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν Ανάπτυξθσ,
1. Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων
Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων
2. Τμιμα Επαγγζλματοσ
2. Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν
3. Τμιμα Εμπορίου & Τουριςμοφ
3. Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν
4. Τμιμα Διά Βίου Μάκθςθσ, Ραιδείασ &
4. Τμιμα Τουριςμοφ, Απαςχόλθςθσ & Ραιδείασ
Απαςχόλθςθσ
5. Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ
5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετεξζλιξθ του Τμιματοσ Χοριγθςθσ Αδειϊν Ανάπτυξθσ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων ςε Τμιμα
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων
Μετονομαςία του Τμιματοσ Επαγγζλματοσ ςε Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν
Μετονομαςία του Τμιματοσ Εμπορίου & Τουριςμοφ ςε Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων Εταιρειϊν, με
διαχωριςμό του αντικειμζνου του Τουριςμοφ
Μετονομαςία του Τμιματοσ Διά Βίου Μάκθςθσ, Ραιδείασ & Απαςχόλθςθσ ςε Τμιμα Τουριςμοφ,
Απαςχόλθςθσ & Ραιδείασ, με προςκικθ αρμοδιοτιτων Τουριςμοφ, Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ
Μετατροπι του Τμιματοσ Γραμματείασ ςε Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x 4)
Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ
Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ & Οικονομικϊν
Δ/νςθ Διαφάνειασ & Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ

Δ/νςθ Διαφάνειασ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Υποςτιριξθσ
Συςτθμάτων Φορζα

1. Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων &
Δικτφων
2. Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων ΡΕ
Κοηάνθσ
3. Τμιμα Διαφάνειασ & Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ

2. Τμιμα Υποςτιριξθσ Ρεριφερειακϊν
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Συςτθμάτων
Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων
3. Τμιμα Διαφάνειασ
4. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
4. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν για
για τον Ρολίτθ
τον πολίτθ και το Φορζα
5. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Γρεβενϊν
5. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Γρεβενϊν
6. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Φλϊρινασ
6. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Φλϊρινασ
7. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Καςτοριάσ
7. Τμιμα Ρλθροφορικισ ΡΕ Καςτοριάσ
Μετονομαςία Τμθμάτων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ
Διαχωριςμόσ (1) Τμιματοσ (Σχεδιαςμοφ & Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων Φορζα) ςε (2) με τθ δθμιουργία
(1) νζου Τμιματοσ (Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ)
Συγχϊνευςθ (2) Τμθμάτων (Διαφάνειασ και Υποςτιριξθσ Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων) ςε (1)
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Καμία μεταβολι αρικμθτικά
Δ/νςθ Διοίκθςθσ

1. Τμιμα Ρροςωπικοφ
2. Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων
3. Τμιμα Γραμματείασ

Δ/νςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν ζδρασ & ΡΕ Κοηάνθσ
(πρόηαζη από ηα 9/10 ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1.
2.
3.
4.

Τμιμα Ρροςωπικοφ
Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων
Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Αυτοτελζσ Γραφείο Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων

Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ
Δθμιουργία (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων)
Μετονομαςία του Τμιματοσ Γραμματείασ ςε Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Εναλλακηική Πρόηαζη
(πρόηαζη από ηο 1/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 1/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Το Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων προτείνεται να γίνει αυτοτελζσ, λόγω τθσ άμεςθσ διαςφνδεςισ του με τθν
Ρεριφερειακι Αρχι, βάςει τθσ επιτελικισ του λειτουργίασ υποςτιριξθσ των Συλλογικϊν Οργάνων διοίκθςθσ
τθσ Ρεριφζρειασ ςτο ζργο τθσ καλισ νομοκζτθςθσ.
Δ/νςθ Οικονομικοφ

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν
Αναφορϊν
2. Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ
3. Τμιμα Ρροςόδων & Ρεριουςίασ
4. Τμιμα Ρρομθκειϊν
5. Τμιμα Μιςκοδοςίασ
6. Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ
(Ζδρασ & ΡΕ Κοηάνθσ)
7. Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΡΕ
Γρεβενϊν
8. Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΡΕ
Καςτοριάσ
9. Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ ΡΕ

1. Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν
Αναφορϊν
2. Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ
3. Τμιμα Ρροςόδων & Ρεριουςίασ
4. Τμιμα Ρρομθκειϊν
5. Τμιμα Μιςκοδοςίασ
6. Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ Διαχείριςθσ (Ζδρασ
& ΡΕ Κοηάνθσ)
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Φλϊρινασ
7. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετονομαςία τθσ Δ/νςθσ
Μεταφορά των (3) Τμθμάτων Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ από τθν ζδρα ςτισ ΡΕ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Εξοικονόμθςθ (3) Τμθμάτων και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Δ/νςεισ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ΡΕ Γρεβενϊν, Δ/νςεισ Διοικθτικϊν & Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΡΕ
Καςτοριάσ, Φλϊρινασ
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Ρροςωπικοφ, Μιςκοδοςίασ &
Γραμματείασ
2. Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ
3. Τμιμα Ρρομθκειϊν

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τμιμα Ρροςωπικοφ & Μιςκοδοςίασ
Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ
Τμιμα Ρρομθκειϊν
Τμιμα Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ
Αυτοτελζσ Γραφείο Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων

Μετονομαςία των Δ/νςεων
Διαχωριςμόσ του Τμιματοσ Ρροςωπικοφ, Μιςκοδοςίασ & Γραμματείασ ςε Τμιμα Ρροςωπικοφ &
Μιςκοδοςίασ και Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μεταφορά του Τμιματοσ Οικονομικισ – Λογιςτικισ Διαχείριςθσ από τθν ζδρα ςτθν ΡΕ
Δθμιουργία (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (Κίνθςθσ Επιβατικϊν Οχθμάτων)
 Ρροςκικθ (2) Τμθμάτων και (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου (x3)
Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ
Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ
(πρόηαζη από ηα 9/10 ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Συντονιςμοφ
2. Τμιμα Σχεδιαςμοφ

Ρροτείνεται να μετεξελιχκεί ςε αυτοτελζσ Τμιμα
Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ροιότθτασ & Αποδοτικότθτασ
(βλ. Αυτοτελείσ Υπθρεςίεσ)
Κατάργθςθ τθσ Δ/νςθσ και μεταφορά των αρμοδιοτιτων τθσ ςτο προτεινόμενο αυτοτελζσ Τμιμα
Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ροιότθτασ & Αποδοτικότθτασ

 Εξοικονόμθςθ (1) Δ/νςθσ και (2) Τμθμάτων
Εναλλακηική Πρόηαζη
(πρόηαζη από ηο 1/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 1/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Θ Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ προτείνεται να μετεξελιχκεί ςε αυτοτελι Δ/νςθ Ροιότθτασ &
Αποδοτικότθτασ. Θ λειτουργία τθσ δομισ ςε επίπεδο Δ/νςθσ κρίνεται απαραίτθτθ με βάςθ το μζγεκοσ τθσ
Ρεριφζρειασ, το εφροσ των αρμοδιοτιτων τθσ αλλά και τθ ςθμαντικότθτα του ρόλου τθσ ωσ κρίςιμοσ
παράγοντασ επιτυχίασ για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
τόςο εςωτερικά -ςτουσ αιρετοφσ και ςτουσ εργαηόμενουσ-, όςο και εξωτερικά -ςτουσ πολίτεσ, τισ
επιχειριςεισ και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μζρθ (επίτευξθ του Στρατθγικοφ Στόχου εςωτερικισ ανάπτυξθσ
του 4ου Άξονα «ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»). Θ
ίδια θ λειτουργία τθσ δομισ απαντάει ςτο ηιτθμα αποτελεςματικισ εφαρμογισ τθσ νζασ οργανωτικισ
δομισ, κακϊσ ειςάγει ζνα διαρκζσ ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, ανακεϊρθςθσ/αναςχεδιαςμοφ και
βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν και του Οργανιςμοφ.
Τθ Δ/νςθ Ροιότθτασ & Αποδοτικότθτασ προτείνεται να απαρτίηουν τα εξισ Τμιματα:
1. Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, με ρόλο υποςτθρικτικό και ςυμβουλευτικό και αποςτολι τθν
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παρακολοφκθςθ τθσ διοικθτικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να προλαμβάνονται και να
αποκακίςτανται διοικθτικζσ και οργανωτικζσ δυςλειτουργίεσ.
2. Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, με ςτόχο το ςχεδιαςμό, τθν
εφαρμογι, προϊκθςθ και βελτίωςθ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (ΣΔΡ) και τθν ανάπτυξθ υψθλισ
απόδοςθσ ατόμων και ομάδων, μζςω κατάρτιςθσ μίασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ Διοίκθςθσ Απόδοςθσ,
ευκυγραμμιςμζνθσ με τθ ςυνολικι ςτρατθγικι τθσ Ρεριφζρειασ. Συμπεριλαμβάνονται θ εκπόνθςθ και
επικαιροποίθςθ Ρεριγραμμάτων κζςεων εργαςίασ, Σχεδίων Στελζχωςθσ, Κανονιςμϊν Λειτουργίασ, θ
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και θ εφαρμογι βελτιϊςεων ςτθ διοικθτικι οργάνωςθ.
Με τθν πρόταςθ αυτι, θ Δ/νςθ προκφπτει από τθν κατάργθςθ (1) Δ/νςθσ και (3) Τμθμάτων με
ςυγκζντρωςθ/ςυγχϊνευςθ/διεφρυνςθ των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων *εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ+:
 Κατάργθςθ τθσ Δ/νςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ και των (2) Τμθμάτων τθσ, Συντονιςμοφ και
Σχεδιαςμοφ
 Ενςωμάτωςθ του αυτοτελοφσ Τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (διατθρϊντασ τθν απαιτοφμενθ
αυτοτζλεια και δεδομζνου του κοινοφ ςκοποφ λειτουργίασ του, που είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν)
 Μεταφορά αρμοδιοτιτων του Τμιματοσ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων και Ζργων τθσ ΔΛΑΡ (αρμοδιότθτεσ
άρκρου 4 παρ. 2 εδ. βγ-βςτ, ΡΔ 146/2010)

Θ πρόταςθ αυτι διαςυνδζεται με τθν πρόταςθ για διοικθτικι αυτοτζλεια τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ.
Θ προτεινόμενθ μετεξζλιξθ των υφιςτάμενων δομϊν και θ δθμιουργία νζων γίνεται προσ τθν κατεφκυνςθ
μεταρρφκμιςθσ του κατακερματιςμζνου λειτουργικοφ μοντζλου ςε μία ςφγχρονθ, ςτρατθγικά διαρκρωμζνθ
δομι, ικανι να αναπτφςςει τουσ απαραίτθτουσ οριηόντιουσ μθχανιςμοφσ ςυντονιςμοφ, ςυνεργαςίασ και
ςυμπλθρωματικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν.
Στο πλαίςιο αυτό, θ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, θ οποία προτείνεται να είναι αυτοτελισ, μαηί
με τθ μονάδα Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ, θ οποία προτείνεται να είναι αυτοτελισ και ςε επίπεδο
Δ/νςθσ, μποροφν να λειτουργιςουν ωσ όργανα ςυντονιςμοφ και ανάπτυξθσ ενόσ Συςτιματοσ Στρατθγικισ
Διοίκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ.
Αφενόσ, θ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ, ωσ το κφριο επιτελικό όργανο τθσ Ρεριφζρειασ, ζχει το
ρόλο υποςτιριξθσ τθσ Ρεριφερειακισ αρχισ και των οργάνων διοίκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Στρατθγικισ
τθσ και τθν ευκφνθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ τθσ Ρρογράμματοσ και τθσ
Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ. Αφετζρου, θ Δ/νςθ Ροιότθτασ και Αποδοτικότθτασ προτείνεται να αναλάβει το
ρόλο υποςτιριξθσ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ τθσ Στρατθγικισ. Στο πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ
ςτρατθγικισ, θ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ αποτυπϊνει τισ προτεραιότθτεσ που ζχουν επιλεγεί
από τθν πολιτικι θγεςία και βοθκάει ςτθ μετατροπι του οράματοσ, τθσ αποςτολισ και των αξιϊν και
πολιτικϊν τθσ Περιφζρειασ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο ςτόχων που προςδιορίηουν μεςοπρόκεςμα τθν
επιτυχθμζνθ εφαρμογι δθμόςιων πολιτικϊν. Θ ςτρατθγικι και ο προγραμματιςμόσ, ωςτόςο, αυτόνομα
δεν ζχουν τθ δφναμθ μεταςχθματιςμοφ τουσ ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Απαιτείται θ μετάφραςθ
τθσ ςτρατθγικισ ςε δράςθ και αποτελζςματα ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο, μζςω πλθροφόρθςθσ των
ςτελεχϊν για τθν ακολουκοφμενθ κατεφκυνςθ δράςθσ, κατανομισ προτεραιοτιτων και πόρων, ανάπτυξθσ
ςτόχων και δεικτϊν απόδοςθσ και ςυςχζτιςθσ των προςυμφωνθμζνων με τα πραγματοποιθκζντα
αποτελζςματα, με ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ και τθν ικανοποίθςθ των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν τθσ.
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Γενικι Δ/νςθ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ

Γενικι Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ
2. Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
3. Τμιμα Αλιείασ

1. Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
2. Τμιμα Φυτικισ - Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ

3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετονομαςία του Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ του
Συγχϊνευςθ του Τμιματοσ Αλιείασ με το Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ και προςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Δ/νςθ Κτθνιατρικισ
Δ/νςθ Κτθνιατρικισ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Υγείασ των Ηϊων
2. Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςια Υγείασ
3. Τμιμα Κτθνιατρικισ Αντίλθψθσ Φαρμάκων

1. Τμιμα Υγείασ των Ηϊων
2. Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςια Υγείασ
3. Τμιμα Ρροςταςίασ των Ηϊων, Φαρμάκων &
Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Ηωικϊν Υποπροϊόντων
5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Μετονομαςία του Τμιματοσ Κτθνιατρικισ Αντίλθψθσ Φαρμάκων ςε Τμιμα Ρροςταςίασ των Ηϊων,
Φαρμάκων & Κτθνιατρικϊν Εφαρμογϊν
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Ηωικϊν Υποπροϊόντων
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

 Ρροςκικθ (2) Αυτοτελϊν Γραφείων
Δ/νςθ Ρολιτικισ Γθσ

Δ/νςθ Ρολιτικισ Γθσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Τοπογραφίασ
2. Τμιμα Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ

1. Τμιμα Τοπογραφίασ
2. Τμιμα Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ
3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

 Ρροςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Κοηάνθσ

1. Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
2. Τμιμα Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Κοηάνθσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
2. Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Κτθνιατρικό Γραφείο Κοηάνθσ
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6. Κτθνιατρικό Γραφείο Εορδαίασ
7. Κτθνιατρικό Γραφείο Σερβίων
8. Κτθνιατρικό Γραφείο Σιάτιςτασ
9. Κτθνιατρικό Γραφείο Τςοτυλίου
10. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Νεάπολθσ
ΝΕΟ
11. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Εορδαίασ
ΝΕΟ
12. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Σερβίων
13. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Διαχωριςμόσ (1) Τμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Ραραγωγισ) ςε (2)
Συγχϊνευςθ του Τμιματοσ Αλιείασ με το Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ
Δθμιουργία Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων και των Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ
Δθμιουργία (2) Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ (Εορδαίασ και Σερβίων)
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (9) Αυτοτελϊν Γραφείων36
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Γρεβενϊν
Γρεβενϊν
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
2. Τμιμα Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ &
Αναδαςμοφ

1. Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
2. Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ

6. Κτθνιατρικό Γραφείο Γρεβενϊν
7. Κτθνιατρικό Γραφείο Δεςκάτθσ
8. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Διαχωριςμόσ (1) Τμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Ραραγωγισ) ςε (2)
Συγχϊνευςθ του Τμιματοσ Αλιείασ με το Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ
Δθμιουργία Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (3) Αυτοτελϊν Γραφείων 37
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Φλϊρινασ
Φλϊρινασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
2. Τμιμα Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου

1. Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
2. Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου

36

Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
μονάδασ
37
Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
μονάδασ
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4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ

6. Κτθνιατρικό Γραφείο Φλϊρινασ
7. Κτθνιατρικό Γραφείο Μελίτθσ
8. Κτθνιατρικό Γραφείο Ραπαγιάννθ
9. Κτθνιατρικό Γραφείο Λευκϊνα
10. Κτθνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου
11. Γραφείο Αγροτικισ Οικονομίασ Αμυνταίου
12. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Διαχωριςμόσ (1) Τμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Ραραγωγισ) ςε (2)
Συγχϊνευςθ του Τμιματοσ Αλιείασ με το Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ
Δθμιουργία Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
Καταγραφι των Κτθνιατρικϊν Γραφείων και των Γραφείων Αγροτικισ Οικονομίασ
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (7) Αυτοτελϊν Γραφείων38
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΕ
Καςτοριάσ
Καςτοριάσ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Τμιμα Φυτικισ & Ηωικισ Ραραγωγισ
2. Τμιμα Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ &
Αναδαςμοφ

1. Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
2. Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ
3. Τμιμα Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
4. Τμιμα Κτθνιατρικισ
5. Τμιμα Τοπογραφίασ, Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ

6. Κτθνιατρικό Γραφείο Καςτοριάσ
ΝΕΟ
7. Κτθνιατρικό Γραφείο Νεςτορίου
8. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
Διαχωριςμόσ (1) Τμιματοσ (Ηωικισ & Φυτικισ Ραραγωγισ) ςε (2)
Συγχϊνευςθ του Τμιματοσ Αλιείασ με το Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ
Δθμιουργία Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ & Εγγείων Βελτιϊςεων
Καταγραφι του Κτθνιατρικοφ Γραφείου
Δθμιουργία Κτθνιατρικοφ Γραφείου Νεςτορίου
Δθμιουργία Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
 Ρροςκικθ (1) Τμιματοσ και (3) Αυτοτελϊν Γραφείων39
Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ
Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ
Μζριμνασ
Μζριμνασ
Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ

Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

38

Θ καταγραφι υφιςτάμενθσ μονάδασ που δεν αποτυπϊνεται ςτον Οργανιςμό κεωρείται προςκικθ
μονάδασ
39
Η καταγραφό υφιςτϊμενησ μονϊδασ που δεν αποτυπώνεται ςτον Οργανιςμϐ θεωρεύται
προςθόκη μονϊδασ
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1. Τμιμα Ρρόλθψθσ & Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ
1. Τμιμα Ρρόλθψθσ & Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ
2. Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ
2. Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ
3. Τμιμα Υπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Υγείασ
Κατάργθςθ του Τμιματοσ Υπθρεςιϊν & Επαγγελμάτων Υγείασ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του
ςτα Τμιματα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείασ των ΡΕ
 Εξοικονόμθςθ (1) Τμιματοσ
Δ/νςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ

1.
2.
3.
4.
5.

Δ/νςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ
1. Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ
Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν
2. Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν
Τμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ
Τμιμα Ακλθτιςμοφ & Ρολιτιςμοφ
Τμιμα Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου
3. Τμιμα Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου
Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ Συνοχισ40
Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ Συνοχισ
Κατάργθςθ του Τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ, με μεταφορά των αρμοδιοτιτων του ςτο Τμιμα
Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν
Κατάργθςθ του Τμιματοσ Ακλθτιςμοφ & Ρολιτιςμοφ και μεταφορά των αρμοδιοτιτων του ςτα
Τμιματα Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ τθσ ζδρασ και Τουριςμοφ, Απαςχόλθςθσ &
Ραιδείασ των ΡΕ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ

 Εξοικονόμθςθ (2) Τμθμάτων
Δ/νςεισ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ
ΡΕ

Δ/νςεισ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ ΡΕ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ &
Υγειονομικοφ Ελζγχου
2. Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
3. Τμιμα Φαρμάκων & Φαρμακείων

1. Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ & Υγειονομικοφ
Ελζγχου
2. Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
3. Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων
Υγείασ
Μετονομαςία του Τμιματοσ Φαρμάκων & Φαρμακείων, ςφμφωνα με τισ νζεσ αρμοδιότθτζσ του

 Καμία μεταβολι αρικμθτικά

40

Τπϐ δημοςύευςη ςτην Ε.τ.Κ., αριθμ. 107/15-05-2017 Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ (ΑΔΑ:
ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ)
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Αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ
Υθιζηάμενη δομή
Νομικι Υπθρεςία

Προηεινόμενη δομή
Νομικι Υπθρεςία
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

1. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Γρεβενϊν
2. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Καςτοριάσ
3. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Φλϊρινασ

1. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Κοηάνθσ
2. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Γρεβενϊν
3. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Καςτοριάσ
4. Γραφείο Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Φλϊρινασ
Δθμιουργία Γραφείου Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ Κοηάνθσ

 Ρροςκικθ (1) Αυτοτελοφσ Γραφείου
Αυτοτελισ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

1.
2.
4.
5.

Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Κοηάνθσ
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Γρεβενϊν
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Καςτοριάσ
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Φλϊρινασ

 Ραραμζνει ωσ ζχει
Αυτοτελζσ Τμιμα Ραλλαϊκισ Άμυνασ & Ρολιτικισ
Σχεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α.)

1. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Γρεβενϊν
2. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Καςτοριάσ
3. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Φλϊρινασ
 Ραραμζνει ωσ ζχει
Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου & Δθμοςίων Σχζςεων

 Ραραμζνει ωσ ζχει
Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου

Αυτοτελισ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1.
2.
3.
4.

Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Κοηάνθσ
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Γρεβενϊν
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Καςτοριάσ
Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ Φλϊρινασ

Αυτοτελζσ Τμιμα Ραλλαϊκισ Άμυνασ & Ρολιτικισ
Σχεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Ρ.ΑΜ.Ρ.Σ.Ε.Α.)
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
1. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Γρεβενϊν
2. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Καςτοριάσ
3. Γραφείο (Ρ.ΑΜ. Ρ.Σ.Ε.Α.) ΡΕ Φλϊρινασ

Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου & Δθμοςίων Σχζςεων
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)

Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ροιότθτασ &
Αποδοτικότθτασ
(πρόηαζη από ηα 9/10 ηης Ομάδας
Εργαζίας)

Συγχϊνευςθ των αρμοδιοτιτων του Τμιματοσ με αυτζσ τθσ Δ/νςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ και
δθμιουργία νζου αυτοτελοφσ Τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου, Ροιότθτασ & Αποδοτικότθτασ
 Καμία μεταβολι αρικμθτικά
Βλ. παραπάνω, Εναλλακηική Πρόηαζη
(πρόηαζη από ηο 1/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 1/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Ενςωμάτωςθ του Τμιματοσ ςτθν προτεινόμενθ αυτοτελι Δ/νςθ Ροιότθτασ & Αποδοτικότθτασ,
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διατθρϊντασ τθν απαιτοφμενθ αυτοτζλεια και δεδομζνου του κοινοφ ςκοποφ λειτουργίασ του, που είναι θ
ςυνεχισ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Θ προτεινόμενθ Δ/νςθ προτείνεται ωσ μετεξζλιξθ τθσ
Δ/νςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ, με τα εξισ Τμιματα:
1. Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. Τμιμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Γραφεία Ρεριφερειάρχθ και Αντιπεριφερειαρχϊν Γραφεία Ρεριφερειάρχθ και Αντιπεριφερειαρχϊν
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
 Ραραμζνουν ωσ ζχουν
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ –
Ρεριβάλλοντοσ & Μεταφορϊν (με ζδρα τθν
Ρτολεμαΐδα)
(Ομόθωνη πρόηαζη ηης Ομάδας
Εργαζίας)
Το Γραφείο κα ςτεγάηεται ςτο νζο διοικθτιριο τθσ Ρτολεμαΐδασ και κα υποςτθρίηει το ζργο του
Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ – Ρεριβάλλοντοσ & Μεταφορϊν
 Καμία μεταβολι αρικμθτικά
Αυτοτελζσ Γραφείο Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ
Ρρογράμματοσ (Ε.Α.Ρ.)
(πρόηαζη από ηα 1/10 ηης Ομάδας Εργαζίας)

Υποςτθρίηεται από το 1/3 των ςτελεχϊν – μθ μελϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ
Ρροτείνεται θ ςφςταςθ Αυτοτελοφσ Γραφείου Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ (Ε.Α.Ρ.), υπαγόμενου
απευκείασ ςτον Ρεριφερειάρχθ, για τθ διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του
Ειδικοφ Τζλουσ Ανάπτυξθσ και τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ των Ειδικϊν
Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Ε.Α.Ρ.) που χρθματοδοτοφνται από τα κονδφλια του Ειδικοφ Τζλουσ
Ανάπτυξθσ Βιομθχανικϊν Ρεριοχϊν (Ν. 2446/1996).
Αιτιολόγθςθ Ρρόταςθσ:
Ανάγκθ αποτφπωςθσ των αρμοδιοτιτων που αςκοφνται ςτθν πράξθ και απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ ΥΑ
με Α.Ρ. Δ5-ΘΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/06.02.2013 «Κατανομι, Διάκεςθ και καταβολι του Σζλουσ Ανάπτυξθσ
Βιομθχανικϊν περιοχϊν παραγωγισ Ηλεκτρικοφ Ρεφματοσ από Λιγνιτικοφσ τακμοφσ» (ΦΕΚ Βϋ
400/22.02.2013, ΑΔΑ: ΒΕΤΨ0-ΞΟ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ (Ε.Α.Ρ.) προτείνεται να είναι οι εξισ:
I.

Γραφεύο Ειδικοϑ Αναπτυξιακοϑ Προγρϊμματοσ (Ε.Α.Π.)

I.1.

Τποςτόριξη τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων
(Ε.Α.Π.) που χρηματοδοτοϑνται απϐ τα κονδϑλια του Ειδικοϑ Σϋλουσ Ανϊπτυξησ
Βιομηχανικών Περιοχών (Ν. 2446/1996)

I.1.1.

Μϋριμνα για τη ςυγκρϐτηςη των οργϊνων διούκηςησ των Ε.Α.Π.
- υλλογό ςτοιχεύων των εκπροςώπων των φορϋων που απαρτύζουν την Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ για τη ςϑςταςη και ςυγκρϐτηςό τησ
και τυχϐν τροποποιόςεισ τησ
- υλλογό ςτοιχεύων των εκπροςώπων των φορϋων που απαρτύζουν την Επιτροπό
Ελϋγχου Ϊργων του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ για τη ςϑςταςη και ςυγκρϐτηςό τησ και
τυχϐν τροποποιόςεισ τησ
- ϑνταξη εγγρϊφου απϐφαςησ ςϑςταςησ και ςυγκρϐτηςησ τησ Επιτροπόσ
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Παρακολοϑθηςησ του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ και τυχϐν τροποπούηςόσ τησ,
αποςτολό ςε ΥΕΚ, ανϊρτηςη ςτη «Διαϑγεια», διεκπεραύωςη αποςτολόσ απϐφαςησ
(ϋντυπη)
ϑνταξη εγγρϊφου απϐφαςησ ςϑςταςησ και ςυγκρϐτηςησ τησ Επιτροπόσ Ελϋγχου
Ϊργων του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ και τυχϐν τροποπούηςόσ τησ, αποςτολό ςε ΥΕΚ,
ανϊρτηςη ςτη «Διαϑγεια», διεκπεραύωςη αποςτολόσ απϐφαςησ (ϋντυπη)

I.1.2.

Μϋριμνα για την ϋγκριςη του πενταετοϑσ Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ
- Μϋριμνα για την κατϊρτιςη του πενταετοϑσ Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ που
περιλαμβϊνει ϊξονεσ παρϋμβαςησ, μϋτρα ανϊ ϊξονα, ποςοςτιαύα κατανομό
χρηματοδϐτηςησ ανϊ ϊξονα και μϋτρο καθώσ και την κατϊλληλη τεκμηρύωςη και τυχϐν
τροποποιόςεισ
- Μϋριμνα για την ϋγκριςη του πενταετοϑσ Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ απϐ το
Περιφερειακϐ υμβοϑλιο Δυτικόσ Μακεδονύασ

I.1.3.

Μϋριμνα για την ϋνταξη – απϋνταξη - τροποπούηςη ϋργων ςτο πενταετϋσ Ε.Α.Π.
Δυτικόσ Μακεδονύασ
- Προετοιμαςύα θεμϊτων για ϋγκριςη ϋνταξησ – απϋνταξησ - τροποπούηςησ ϋργων του ΕΑΠ
Δυτικόσ Μακεδονύασ - Π.Ε. Κοζϊνησ απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο
- υλλογό προτϊςεων, απϐ τουσ επιλϋξιμουσ φορεύσ, για ϋνταξη – τροποπούηςη –
απϋνταξη ϋργων ςτο Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ
- Προετοιμαςύα θεμϊτων και πρϐςκληςησ για ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ
- υμμετοχό ςτην Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ
- ϑνταξη πρακτικών ςυνεδριϊςεων τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ ΕΑΠ Δυτικόσ
Μακεδονύασ
- Μϋριμνα για την ϋγκριςη των πρακτικών ςυνεδριϊςεων τησ Επιτροπόσ
Παρακολοϑθηςησ ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο
- ϑνταξη εντϑπου ϋνταξησ-τροποπούηςησ ϋργου του ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ και
διεκπεραύωςη αποςτολόσ εντϑπου

I.1.4.

Μϋριμνα για την πληρωμό ϋργων του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ
- υλλογό πιςτοποιόςεων ενταγμϋνων ϋργων, απϐ τουσ φορεύσ υλοπούηςησ, για πληρωμό
τουσ απϐ το Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ
- Προετοιμαςύα θεμϊτων και πρϐςκληςησ για ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ Ελϋγχου Ϊργων
του ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ για την ϋγκριςη πληρωμόσ ϋργων του ΕΑΠ
- υμμετοχό ςτην Επιτροπό Ελϋγχου Ϊργων του ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ
- ϑνταξη εντϑπων θεώρηςησ και πιςτοπούηςησ εργαςιών ϋργων του ΕΑΠ απϐ την
Επιτροπό Ελϋγχου Ϊργων του ΕΑΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ
- ϑνταξη-υποβολό των απαιτοϑμενων δικαιολογητικών προσ τη Δ.Ε.Η. για την
εκταμύευςη ποςοϑ για την πληρωμό των εγκεκριμϋνων πιςτοποιόςεων ϋργων του ΕΑΠ
- Αρχειοθϋτηςη των ςχετικών εντϑπων ςτουσ φακϋλουσ των ϋργων

I.1.5.

Παρακολοϑθηςη πορεύασ υλοπούηςησ του Ε.Α.Π. Δυτικόσ Μακεδονύασ
- υλλογό ςτοιχεύων, που αφοροϑν ςτην υλοπούηςη ςυμβϊςεων ϋργων-μελετών του ΕΑΠ
Δυτικόσ Μακεδονύασ, ϐλων των φορϋων υλοπούηςησ, για την παρακολοϑθηςη του
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου των ϋργων-μελετών του ΕΑΠ Δυτικόσ
Μακεδονύασ, με περιοδικϐ ϋλεγχο.
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4.2.3. Ποςοτική αποτύπωςη μεταβολών

Οι μεταβολϋσ που προκϑπτουν, ςε ςϑγκριςη με τον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ,
αποτυπώνονται ςτουσ Πύνακεσ που ακολουθοϑν:
υνοπτικϐσ Πύνακασ μεταβολών ςε ςϑγκριςη με τον υφιςτϊμενο ΟΕΤ

Αριθμϐσ Γεν. Δ/νςεων
Αριθμϐσ Δ/νςεων
Αριθμϐσ Σμημϊτων

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ
ΟΕΤ
6
38
157

ΠΡΟΣΑΗ ΝΕΟΤ
ΟΕΤ
6
36
146

Αριθμϐσ Γραφεύων

12

60

ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ

ΜΕΣΑΒΟΛΗ
0
-2
-11
+48

Αναλυτικϐσ Πύνακασ μεταβολών ςε ςϑγκριςη με τον υφιςτϊμενο ΟΕΤ
ΟΡΓΑΝΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
Γεν. Δ/νςη Αν.
Προγραμματιςμοϑ,
Περιβϊλλοντοσ &
Τποδομών
Γεν. Δ/νςη
Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Γεν. Δ/νςη
Ανϊπτυξησ
Γεν. Δ/νςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Γεν. Δ/νςη
Αγροτικόσ
Οικονομύασ &
Κτηνιατρικόσ
Γεν. Δ/νςη
Δημϐςιασ Τγεύασ &
Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ
Αυτοτελεύσ
Τπηρεςύεσ

ϑνολα

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΟΕΤ41

ΠΡΟΣΑΗ ΝΕΟΤ ΟΕΤ

ΜΕΣΑΒΟΛΗ

Διευθϑνςεισ

Σμόματα

Γραφεύα

Διευθϑνςεισ

Σμόματα

Γραφεύα

Διευθϑνςεισ

Σμόματα

Γραφεύα

7

26

0

7

23

12

0

-3

12

4

20

0

4

22

0

0

2

0

6

27

0

5

20

4

-1

-7

4

7

30

0

6

31

5

-1

1

5

7

27

0

7

26

26

0

-1

26

6

20 42

0

6

17

0

0

-3

0

1

7 43

12 44

1

7

13

0

0

1

38

157

12

36

146

60 45

-2

-11

48

41

την υφιςτϊμενη δομό δεν υπολογύζονται οι λειτουργοϑςεσ αλλϊ μη αποτυπωμϋνεσ
ςτον ΟΕΤ δομϋσ [περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Μεταφορών & Επικοινωνιών (2
Σμόματα), περιφερειακϊ Γραφεύα Γενικόσ Διεϑθυνςησ Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ
(13 Κτηνιατρικϊ Γραφεύα και 2 Γραφεύα Αγροτικόσ Οικονομύασ), Γραφεύο Εξυπηρϋτηςησ
Επενδυτών τησ ΔΙΑΠ]
42
Συνυπολογίηεται το Τμιμα Ρεριφερειακοφ Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ Ζνταξθσ & Κοινωνικισ
Συνοχισ (υπϐ δημοςύευςη ςτην Ε.τ.Κ., αριθμ. 107/15-05-2017 Π.. Δυτικόσ Μακεδονύασ, ΑΔΑ:
ΨΗ5Ξ7ΛΧ-ΝΥΠ)
43
Η Νομικό Τπηρεςύα θεωρεύται δομό επιπϋδου Σμόματοσ
44 υνυπολογύζονται τα Γραφεύα Περιφερειϊρχη, Φωρικών Αντιπεριφερειαρχών
45
Απϐ τα 60 Γραφεύα, τα 12 εύναι υφιςτϊμενα Γραφεύα αποτυπωμϋνα ςτον ΟΕΤ, τα 16 εύναι
υφιςτϊμενα Γραφεύα μη αποτυπωμϋνα ςτον ΟΕΤ (βλ. υπος. 41) και τα 19 εύναι Γραφεύα
Διοικητικόσ Τποςτόριξησ που λειτουργοϑν ςτισ Δ/νςεισ. Ϊτςι, δημιουργοϑνται ςτην
πραγματικϐτητα 13 νϋα Γραφεύα (4 ςτη ΔΙΑΠ, 4 ςτισ Δ/νςεισ Διοικητικών Τπηρεςιών, 3 ςτισ
ΔΑΟΚ, 1 ςτη Δ/νςη Κτηνιατρικόσ, 1 ςτη Νομικό Τπηρεςύα).
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4.2.4. Διαγραμματική απεικόνιςη νέου ΟΕΤ

Παρακϊτω αποτυπώνεται διαγραμματικϊ η βαςικό πρϐταςη (Οργανογρϊμματα
ανϊ Γενικό Δ/νςη και αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ).
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Αρμοδιϐτητεσ

το πλαύςιο τησ ςυνταγματικόσ επιταγόσ για τη διούκηςη ϐλων των τοπικών
υποθϋςεων απϐ τουσ Οργανιςμοϑσ τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, οι Περιφϋρειεσ
αςκοϑν τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ λαμβϊνοντασ υπϐψη:46
 τισ εθνικϋσ, περιφερειακϋσ και ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ που ςχετύζονται με τισ
αρμοδιϐτητϋσ τουσ
 την ανϊγκη ςυνεργαςύασ και ςυντονιςμοϑ με ϊλλεσ ομώνυμεσ αρχϋσ και
οργανιςμοϑσ
 τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ για την κϊλυψη τησ αρμοδιϐτητασ και την ανϊγκη
να διαςφαλιςθεύ η επωφελόσ, η αποτελεςματικό χρόςη και η ιςϐρροπη
κατανομό τουσ
 την ανϊγκη να οργανώνουν τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ, ώςτε να
διαςφαλύζεται η επϊρκεια, η ποιϐτητα και αποτελεςματικϐτητϊ τουσ, με
ςτϐχο την καλϑτερη εξυπηρϋτηςη των πολιτών
 την ανϊγκη αειφϐρου ανϊπτυξησ και προςταςύασ τησ πολιτιςτικόσ
κληρονομιϊσ
Οι Περιφϋρειεσ αςκοϑν τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ ςτο πλαύςιο των ςχετικών
διατϊξεων των νϐμων και των κανονιςτικών διατϊξεων τησ διούκηςησ ςτουσ
παρακϊτω τομεύσ (μεθοδολογύα εξειδικευμϋνησ παρϊθεςησ των αςκοϑμενων
αρμοδιοτότων47):
Α. Προγραμματιςμοϑ - Ανϊπτυξησ
Β. Γεωργύασ – Κτηνοτροφύασ – Αλιεύασ
Γ. Υυςικών Πϐρων – Ενϋργειασ – Βιομηχανύασ (∆ιαχεύριςη Τδϊτων, Ορυκτϐσ
Πλοϑτοσ, Ενϋργεια, Βιομηχανύα και Βιοτεχνύα)
∆. Απαςχϐληςησ – Εμπορύου – Σουριςμοϑ
Ε. Μεταφορών – Επικοινωνιών
Σ. Ϊργων – Φωροταξύασ - Περιβϊλλοντοσ
Ζ. Τγεύασ

46

ΥΠΕΣ, 2012. Δομή και Λειηοσργία ηης Σοπικής και Περιθερειακής Δημοκραηίας – Ελλάδα. [pdf]
Διαθέζιμο ζηο δικηςακό ηόπο http://www.ypes.gr, διαδπομή:
Το Υποςπγείο | Πολιηικέρ και δπάζειρ | Διεθνή & Εςπωπαϊκά Θέμαηα ΟΤΑ | Δομή & Λειηοςπγία
Αςηοδιοίκηζηρ ηηρ Τοπικήρ & Πεπιθ. Δημοκπαηίαρ
<http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/DomLeitAutodTopPerifDhmocr/ >
47
ΥΠΕΣΑΗΔ, Νοέμβπιορ 2010. ΕΙΗΓΗΕΙ & ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ για ηην
«Οργάνωζη ηης Ασηοηελούς Υπηπεζίαρ Εποπηείας ΟΣΑ», Απμοδιόηηηερ Πεπιθεπειών, ζελ. 26.
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Η. Παιδεύασ – Πολιτιςμοϑ – Αθλητιςμοϑ
Θ. Πολιτικόσ Προςταςύασ και Διοικητικόσ Μϋριμνασ
Οι λειτουργύεσ τησ Περιφϋρειασ μποροϑν να διακριθοϑν ςε:
Κϑριεσ ό κϊθετεσ λειτουργύεσ, μϋςω των οπούων αςκοϑνται οι αρμοδιϐτητεσ
τησ Περιφϋρειασ ςε ϋνα θεματικϐ τομϋα ανϊπτυξησ (δραςτηριϐτητεσ
αναπτυξιακϋσ, πολιτιςτικϋσ, αθλητιςμοϑ, προςταςύασ περιβϊλλοντοσ, κλπ.).
Τποςτηρικτικϋσ ό οριζϐντιεσ λειτουργύεσ, ο ρϐλοσ των οπούων ςυνύςταται
ςτην παροχό υπηρεςιών υποςτόριξησ ςτισ υπηρεςύεσ και τα ϐργανα διούκηςησ
τησ Περιφϋρειασ και των Νομικών Προςώπων τησ (ϐπωσ διούκηςη
προςωπικοϑ, οικονομικό διαχεύριςη, προμόθειεσ, διοικητικό υποςτόριξη,
νομικό υποςτόριξη, υποςτόριξη του προγραμματιςμοϑ, ςχεδιαςμϐσ, ανϊπτυξη
και παραγωγικό λειτουργύα πληροφοριακών ςυςτημϊτων, κλπ.).
Οι κϑριεσ λειτουργύεσ μποροϑν να ομαδοποιηθοϑν ςτουσ ακϐλουθουσ τρεισ
θεματικοϑσ τομεύσ, οι οπούοι εύναι αρκετϊ γενικού, ώςτε να μποροϑν να
ενςωματώςουν πρϐςθετα θϋματα περιφερειακόσ ανϊπτυξησ που αφοροϑν ςτην
περιοχό τησ κϊθε Περιφϋρειασ 48:
1. Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ
2. Κοινωνικό μϋριμνα, υγεύα, εκπαύδευςη, δια βύου μϊθηςη,, πολιτιςμϐσ και
αθλητιςμϐσ
3. Σοπικό οικονομύα και απαςχϐληςη
Κϊθε θεματικϐσ τομϋασ περιλαμβϊνει θϋματα περιφερειακόσ ανϊπτυξησ που
αντιςτοιχοϑν ςτισ αρμοδιϐτητεσ των υπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ. Εκτϐσ απϐ τισ
τομεακϋσ αρμοδιϐτητεσ υπϊρχουν και οι γενικϋσ αρμοδιϐτητεσ τησ Περιφϋρειασ
που αφοροϑν ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ και απευθϑνονται ςε ϐλεσ τισ ομϊδεσ
πολιτών.
Περιβϊλλον και ποιϐτητα ζωόσ
1.1 Υυςικϐ περιβϊλλον

Προςταςύα Περιβϊλλοντοσ
Ορυκτϐσ πλοϑτοσ (Καθοριςμϐσ λατομικών εκτϊςεων κτλ)
Ενϋργεια (Προγρϊμματα ςτόριξησ επιχειρόςεων αξιοπούηςησ όπιων μορφών ενϋργειασ)
Διαχεύριςη/Προςταςύα υδϊτων
Προγρϊμματα αντιπυρικόσ προςταςύασ δαςικών εκτϊςεων
Πολιτικό προςταςύα
1.2 Οικιςτικϐ περιβϊλλον
Φωρικϐσ ςχεδιαςμϐσ και αςτικϋσ αναπλϊςεισ
Μεταφορϋσ – Επικοινωνύεσ (ϊδειεσ οδόγηςησ και κυκλοφορύασ, ΚΣΕΟ, καθοριςμϐσ λειτουργύασ
ΚΣΕΛ κτλ)

48

ΕΕΣΑΑ Α.Ε., Οδηγϐσ κατϊρτιςησ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Ο.Σ.Α. β΄ βαθμοϑ, Αθόνα,
επτϋμβριοσ 2011, ςελ. 26, 27, 112.
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Έργα Φωροταξύασ Περιβϊλλοντοσ (γνωμοδϐτηςη για χωροθϋτηςη Β.Ε.ΠΕ,.Δ.Ι.Σ, γνωμοδϐτηςη για
χϋδια Ολοκληρωμϋνων Αςτικών Παρεμβϊςεων ,κτλ)
υγκοινωνιακϊ ϋργα
1.3 Τποδομϋσ – δύκτυα
ηματοδϐτηςη και ηλεκτροφωτιςμϐσ επαρχιακοϑ δικτϑου
Οδοποιύα, οδικό κυκλοφορύα, κυκλοφοριακϋσ μελϋτεσ
Αντιπλημμυρικϊ , αρδευτικϊ , υδρολητπικϊ , αντιδιαβρωτικϊ και εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα
Κτιριακϊ , αρχιτεκτονικϊ και λιμενικϊ ϋργα
Ηλεκτρομηχανολογικϊ ϋργα
Κοινωνικό πολιτικό, υγεύα, παιδεύα, πολιτιςμϐσ και αθλητιςμϐσ
2.1. Τγεύα και Κοινωνικό πρϐνοια
Προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ
Μονϊδεσ Χυχικόσ Τγεύασ
Φώροι ϊςκηςησ ιδιωτικοϑ επαγγϋλματοσ υγεύασ και πρϐνοιασ
Δευτεροβϊθμια και Σριτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ
Εποπτεύα ιατρικών, οδοντιατρικών φαρμακευτικών ςυλλϐγων
Προγρϊμματα Δημϐςιασ Τγεύασ
Προγρϊμματα για την πρϐληψη απϐ εξαρτηςιογϐνεσ ουςύεσ
Υαρμακεύα
2.2. Κοινωνικό μϋριμνα, κοινωνικό ενςωμϊτωςη
Επιχορόγηςη αςτικών εταιρειών αντιμετώπιςησ προβλημϊτων απϐ την χρόςη εξαρτηςιογϐνων
ουςιών
Έρανοι, λαχειοφϐρεσ και φιλανθρωπικϋσ αγορών
Έλεγχοσ τησ Μονϊδασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων (Μ.Υ.Η.)
Έλεγχοσ των Υορϋων παιδικόσ προςταςύασ
Ευπαθεύσ ομϊδεσ
2.3. Εκπαύδευςη-Δια βύου Μϊθηςη
Δρϊςεισ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ (Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.)
Ανώτερεσ χολϋσ Δραματικόσ τϋχνησ , Φοροϑ και Κινηματογρϊφου
Αδελφοπούηςη ςχολεύων (διεθνεύσ μαθητικϋσ ςυναντόςεισ)
χολικϋσ εκδρομϋσ
χολικϋσ εφορεύεσ
2.4. Πολιτιςμϐσ.
Προγρϊμματα Περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ
Προγρϊμματα Νϋασ Γενιϊσ και εκπαύδευςησ ενηλύκων
Εκδηλώςεισ , βραβεύα, χορηγύεσ
2.5. Αθλητιςμϐσ
Αθλητικϊ Προγρϊμματα
Εποπτεύα επύ των Εθνικών Αθλητικών Κϋντρων
Οικονομύα και απαςχϐληςη
3.1 Αναπτυξιακϐσ Προγραμματιςμϐσ
Εφαρμογό προγραμμϊτων και ϋργων
Αναπτυξιακϋσ μελϋτεσ
Προώθηςη εθνικών ςτρατηγικών ςτϐχων
Κύνητρα Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Τποςτόριξη Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ ςτη ςϑνταξη Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ
3.2. Οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ
Γεωργύα (Υυτικό παραγωγό, ποιοτικϐσ και φυτοϒγειονομικϐσ ϋλεγχοσ κτλ.)
Κτηνοτροφύα
Αλιεύα (εκμετϊλλευςη ιχθυοτρϐφων υδϊτων)
Σουριςμϐσ (οριοθϋτηςη Π.Ο.Σ.Α., ςχϋδιο ανϊπτυξησ υποδομών για αντιμετώπιςη ςυνεπειών
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κλιματικόσ αλλαγόσ, κτλ.)
Εμπϐριο (ύδρυςη , λειτουργύα ανώνυμων εταιριών, διενϋργεια αγορανομικών ελϋγχων , κτλ)
Βιομηχανύα και Βιοτεχνύα
3.3. Απαςχϐληςη
Προγρϊμματα προώθηςησ τησ απαςχϐληςησ
Κοινωνικό ενςωμϊτωςη ανϋργων ςε εθνικϋσ και ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ
Γενικϋσ αρμοδιϐτητεσ
4.1. Διοικητικϋσ αρμοδιϐτητεσ κρατικοϑ χαρακτόρα
Φορόγηςη αδειών
Εξυπηρϋτηςη πολιτών
Περιφερειακϐσ υμπαραςτϊτησ του Πολύτη και τησ Επιχεύρηςησ
4.2. Αποφϊςεισ των περιφερειακών αρχών
Κανονιςτικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδουν τα Περιφερειακϊ υμβοϑλια
Αποφϊςεισ που εκδύδουν τα υμβοϑλια των Περιφερειακών ενοτότων
Γνώμη των περιφερειακών αρχών για ειδικϊ θϋματα
Πηγό:
ΕΕΣΑΑ
Α.Ε.
|
ΜΕΡΟ
IIΙ
ΦΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΦΨΗ ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

τον επϐμενο Πύνακα φαύνονται ενδεικτικϊ οι υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ που
αςκοϑν τισ προηγοϑμενεσ αρμοδιϐτητεσ.
ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Κνηλσληθή Μέξηκλα,
Τγεία, Δθπαίδεπζε,
ΓΒΜ, Πνιηηηζκόο &
Αζιεηηζκόο

Οηθνλνκία & απαζρόιεζε

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΥΩΡΗΚΟ
ΥΔΓΗΑΜΟ

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

ΣΔΥΝΗΚΏΝ ΔΡΓΩΝ

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ, &
ΦΤΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΔΜΠΟΡΗΟ,
ΣΟΤΡΗΜΟ

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΏΝ ΔΡΓΩΝ

ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ

ΣΔΥΝΗΚΏΝ ΔΡΓΩΝ

ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Πεξηβάιινλ & Πνηόηεηα Εσήο

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΚΤΡΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ή
ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

Πηγό: ΕΕΣΑΑ Α.Ε., ςελ. 27
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τισ τρεισ πρώτεσ ςτόλεσ του προηγοϑμενου Πύνακα ομαδοποιόθηκαν οι κϑριεσ
λειτουργύεσ, ενώ ςτην τελευταύα ςτόλη ομαδοποιόθηκαν οι υποςτηρικτικϋσ ό
οριζϐντιεσ λειτουργύεσ τησ Περιφϋρειασ.

το Παρϊρτημα 8 παρατύθενται οι αρμοδιϐτητεσ των οργανικών μονϊδων,
ςϑμφωνα με την προτεινϐμενη δομό.
Πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι:
 Οι υπηρεςύεσ τησ ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ ϋχουν κατ’ αρχόν επιτελικϐ και
ςυντονιςτικϐ ρϐλο και αςκοϑν αρμοδιϐτητεσ υπερτοπικοϑ χαρακτόρα, ενώ
οι υπηρεςύεσ των Περιφερειακών Ενοτότων ϋχουν κατ’ αρχόν ρϐλο
εκτελεςτικϐ και εφαρμοςτικϐ και αςκοϑν αρμοδιϐτητεσ τοπικοϑ χαρακτόρα.
Οι υπηρεςύεσ τϐςο τησ ϋδρασ ϐςο και των Περιφερειακών Ενοτότων
οφεύλουν να ςυνεργϊζονται κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ.
 Η καταγραφό των αρμοδιοτότων ανϊ υπηρεςύα ςτην παροϑςα Μελϋτη ϋχει
ενδεικτικϐ χαρακτόρα και προςδιορύζει το γενικϐ πεδύο δρϊςησ κϊθε
υπηρεςύασ, ςϑμφωνα με το υλικϐ που ςυγκεντρώθηκε απϐ την Ομϊδα
Εργαςύασ κατϊ τισ φϊςεισ τεκμηρύωςησ. Οι αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑν οι
υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ καθορύζονται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα και
ιδύωσ απϐ το ϊρθρο 186 του N. 3852/2010 (Α΄ 87), ϐπωσ ιςχϑει, και ϊλλεσ
επιμϋρουσ διατϊξεισ προγενϋςτερων ό μεταγενϋςτερων νϐμων που
απονϋμουν αρμοδιϐτητεσ ςτην Περιφϋρεια. Έχει γύνει μύα αρχικό
ομογενοπούηςη και κωδικοπούηςη των αρμοδιοτότων, που θα λϊβει την τελικό
τησ μορφό μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ δομόσ και το πϋρασ των διαδικαςιών
διαβοϑλευςησ.

5.

ΘΕΕΙ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ / ΑΝΑΓΚΕ ΣΕΛΕΦΨΗ

τον Πύνακα 34 που ακολουθεύ αποτυπώνεται ενδεικτικϊ η αναγκαιϐτητα για
περαιτϋρω ενύςχυςη των οργανικών μονϊδων τησ Περιφϋρειασ, λαμβϊνοντασ
υπϐψη τα ςτοιχεύα του Πύνακα 11 (δεδομϋνα απϐ το ερωτηματολϐγιο που
κλόθηκαν να ςυμπληρώςουν ϐλοι οι προώςτϊμενοι ςε επύπεδο Δ/νςησ) και
επικαιροποιημϋνα αιτόματα Δ/νςεων.
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Πύνακασ 34: Αιτόματα ενύςχυςησ τησ ςτελϋχωςησ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΔΕ/ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΓΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ/ΟΔΘΓΩΝ
ΔΕ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ
ΛΟΛΡΟΛ
ΡΕ/ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΡΕ/ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΡΟΝΩΝ
ΚΤΘΝΛΑΤΩΝ
ΡΕ/ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΡΕ/ΙΑΤΩΝ
ΛΑΤΩΝ ΥΓΛΕΛΝΟΛΟΓΩΝ
ΡΕ/ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΡΕ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ
ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΩΝ
ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΩΝ
ΡΕ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ
ΥΓΛΕΛΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
ΛΟΛΡΟΛ
ΡΕ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ & ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΡΕ/ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΡΕ/ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΡΕ/ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ
ΡΕ/ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ/ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ
ΗΩΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ
ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ
ΤΕ/ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ/ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΛΣΚΕΡΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ
ΕΡΟΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΥΓΕΛΑΣ
ΤΕ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
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9
4
10
1
9
1
8
1
3
4
13
2
2
1
3
1
2
25
3
3
8
3
3
1
4
2
3
2
7
2
2
1
1
9
4
2
2
12
1
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ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΛΟΛΡΟΛ
ΤΕ/ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ
ΤΕ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ
ΤΕ/ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
ΥΕ/ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
ΥΕ/ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ
ΡΕ/ΔΙΚΘΓΟΩΝ
ΛΟΛΡΟΛ
Γενικό άκροιςμα

Ιοϑνιοσ 2017
9
2
5
1
3
10
3
5
5
146

Με βϊςη τα δεδομϋνα του Πύνακα 34 ςυμπληρώθηκε η ςτόλη
«ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΠΡΟΘΕΣΕ ΘΕΕΙ» του παρακϊτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΕΨΝ
ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΘΕΕΨΝ).
Επιςημαύνεται ϐτι:
 Η καταγραφό των αναγκών ςτελϋχωςησ θα επικαιροποιηθεύ για το ςϑνολο
των Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ δομόσ και το
πϋρασ των διαδικαςιών διαβοϑλευςησ
 Η πρϐταςη για ςϑςταςη νϋων θϋςεων προϒποθϋτει αξιολϐγηςη τησ
οικονομικόσ δυνατϐτητασ τησ Περιφϋρειασ για την πρϐςληψη νϋου
προςωπικοϑ (απαιτεύται ςχετικό Βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Οικονομικοϑ τησ
Περιφϋρειασ).
 Σο απαιτοϑμενο νϋο προςωπικϐ μπορεύ να καλυφθεύ:
 Με κϊλυψη κενών οργανικών θϋςεων
 Με δημιουργύα νϋων οργανικών θϋςεων, εφϐςον οι υφιςτϊμενεσ κενϋσ δεν
επαρκοϑν ό εφϐςον δεν προβλϋπονται θϋςεισ του ςυγκεκριμϋνου κλϊδου
ςτον Οργανιςμϐ
 Με ϊλλο τρϐπο (π.χ. κινητικϐτητα)
 Προτεύνεται να γύνει εκ νϋου κατϊταξη του προςωπικοϑ, προκειμϋνου να
ςυγχωνευθοϑν ομοειδεύσ κλϊδοι με κοινϊ ό ςυναφό καθόκοντα και
προςϐντα, ςϑμφωνα με τα διαλαμβανϐμενα ςτην αριθ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟ/149/οικ.7282/2-3-2017
εγκϑκλιο
του
Τπουργεύου
Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ «Αξιολϐγηςη και εξορθολογιςμϐσ των κλϊδων
Δημοςύου τομϋα» (ΑΔΑ: ΧΓΡΚ465ΦΘΧ-ΙΚ) και λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ
βαςικϋσ αρχϋσ του ιςχϑοντοσ «Προςοντολογύου» (Π.Δ. 50/2001, ϐπωσ
ιςχϑει).
ήπωσ αποτυπώνεται και ςτην ωσ ϊνω εγκϑκλιο, ο εξορθολογιςμϐσ των κλϊδων
απϐ την υπερβολικό εξειδύκευςη ςτη γενύκευςό τουσ την ςυμβϊλει ςτην
αρμονικό ςϑζευξη τησ ικανοπούηςησ των υπηρεςιακών αναγκών με το δικαύωμα
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του υπαλλόλου να ϋχει ενεργητικϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ
ςταδιοδρομύασ του.

ΠΙΝΑΚΕ ΘΕΕΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ / ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΕΛΕΦΨΗ
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ (ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ)
ΚΑΤΘΓΟΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΔΛΚΘΓΟΟΛ με πάγια
αντιμιςκία
ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ
ΡΕ Βιολόγων/Βιολόγων
Λχκυολόγων
ΡΕ Γεωτεχνικϊν
ΡΕ Μθχανικϊν
ΡΕ Ρλθροφορικισ
ΡΕ Χθμικϊν
ΡΕ Επικοινωνίασ &
Μζςων Μαηικισ
Ενθμζρωςθσ
ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ
ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ
ΡΕ Κετικϊν Επιςτθμϊν
ΡΕ Λςτορικϊν
Αρχαιολόγων
ΡΕ Λατρϊν
ΡΕ Ψυχολόγων
ΡΕ Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ
ΡΕ Μθχανικϊν
Χωροταξίασ &
Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ
ΡΕ Φυςικισ Αγωγισ &
Ακλθτιςμοφ
ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ
ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίασ
ΤΕ Τεχνολόγων
Τροφίμων
ΤΕ Μθχανικϊν
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ
& Ρρόνοιασ
TE Γραφικϊν Τεχνϊν

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

3

5

1

13

0

2

1
8
0
0

8
25
7
0

5

2

50

45

1

1

111
113
10
1

86
96
10
1

1

1

0

0

2
5
1

1
5
1

1
0
0

3
3
0

2

1

1

0

1
1

1
1

0
0

2
2

1

1

0

2

0

2

0

0

0

9

3

2

4

24
9

0

1

1

35

31

20

17

6

3

3

0

1

58

54

2

2

12

23

19

4

0

4

1

1

0

0
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ΤΕ Ρλθροφορικισ
ΤΕ Δθμοςίων Σχζςεων
ΤΕ Διεκνοφσ Εμπορίου
ΤΕ Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων
ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων
ΔΕ Γεωτεχνικϊν
ΔΕ Τεχνικϊν
ΔΕ Σπερματεγχυτϊν
ΔΕ Χειριςτϊν
Μθχανθμάτων
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ ΡλθροφορικισΡροςωπικοφ Θ/Υ
ΔΕ ΔακτυλογράφωνΣτενογράφων
ΔΕ ΓεωργικοφΚτθνοτροφικοφ
ΥΕ Βοθκθτικοφ
Ρροςωπικοφ
ΥΕ Επιμελθτϊν
ΥΕ Νοςοκόμων Κτθνϊν
ΣΥΝΟΛΟ

15
1
1

13
1
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2
0
1

5
0
0
3

66

43

23

9

2
41
15

1
22
10

1
17
5

0
10
0

21

19

2

0

17

8

9

4

8

8

0

0

1

1

0

0

3

1

2

0

12

7

5

10

7
2
661

7
2
522

0
0
87

3
0
146

2

52

Β. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ (ΠΡΟΨΠΟΠΑΓΕΙ ΘΕΕΙ)
ΚΑΤΘΓΟΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ
ΡΕ Επικοινωνίασ & ΜΜΕ
ΡΕ Μθχανικϊν
ΤΕ Εργοδθγϊν χωρίσ
πτυχίο
ΤΕ Διοικθτικοφ
Λογιςτικοφ
ΤΕ Τεχνικϊν χ.π.
ΤΕ Δομικϊν Ζργων χ. π.
ΤΕ Ρλθροφορικισ
ΔΕ Χειριςτϊν
Μθχανθμάτων
ΔΕ ΔακτυλογράφωνΣτενογράφων
ΔΕ Εργοδθγϊν
ΔΕ Σχεδιαςτϊν

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

4
1
7
2
1
1
1
2
1
1
1
1
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4

ΔΕ Τεχνικϊν
ΥΕ Ρροςωπικοφ
Κακαριότθτασ
ΣΥΝΟΛΟ

1
0

28

0

0

Γ. ΠΡΟΨΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Φ. (ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ)
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ
ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΡΕ Διοικθτικοφ
ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ
ΡΕ Γεωλόγων
ΡΕ Αγρονόμων
Τοπογράφων Μθχ/κϊν
ΡΕ Οικονομικοφ
ΡΕ Κτθνιάτρων
ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ
ΤΕ Τεχνολογικϊν
Εφαρμογϊν
ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίασ
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Διοικθτικοφ
ΔΕ Τεχνιτϊν Συντθρθτϊν
ΔΕ Τεχνικϊν
ΔΕ Χειριςτϊν
Μθχανθμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
2
2

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1
1

1
1

0
0

1

1

0

1

1

0

4

4

0

3
1
1
1

2
1
1
1

1
0
0
0

1

1

0

20

19

0

1

Δ. ΠΡΟΨΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Φ. (ΠΡΟΨΠΟΠΑΓΕΙ ΘΕΕΙ)
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ
ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΡΕ Διοικθτικοφ
Οικονομικοφ
ΡΕ Γεωλόγων
ΡΕ Αγρονόμων
Τοπογράφων Μθχ/κϊν
ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχ/κϊν
ΡΕ Θλεκτρολόγων
Μθχ/κϊν
ΤΕ Διοικθτικοφ
Λογιςτικοφ
ΤΕ Τεχνολογικϊν

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

8
1
1
1
1
4
2
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Εφαρμογϊν
ΤΕ Μθχανικϊν (Δομικϊν
ϋΕργων)
ΔΕ Διοικθτικϊν
Γραμματζων
ΔΕ Διοικθτικοφ
Λογιςτικοφ
ΔΕ Τεχνικϊν Οδθγϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Συντιρθςθσ Ζργων
Τζχνθσ
ΔΕ Τεχνικϊν Οδθγϊν
Αυτοκινιτων
ΔΕ Χειριςτϊν
Μθχανθμάτων
ΥΕ Επιςτατϊν
ΥΕ Ρροςωπικοφ
Κακαριότθτασ
ΥΕ Φυλάκων
Νυχτοφυλάκων
ΣΥΝΟΛΟ
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1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
0

34
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Προώςτϊμενοι Οργανικών Μονϊδων

Κεντρικό Τπηρεςύα – Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ
Γενικι Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ,
Ρεριβάλλοντοσ, Υποδομϊν &
Μεταφορϊν

υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων που υπθρετεί
ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ
περιπτϊςεισ που ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ
νόμου49

Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, Υδατικϊν
Ρόρων & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Βιολόγων, ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, ΡΕ Χωροταξίασ –
Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειολόγων, ΡΕ Γεωλόγων, ΡΕ Γεωπόνων,
ΡΕ Δαςολόγων, ΡΕ Χθμικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ,
ΤΕ Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ

Τμιμα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ, ΡΕ
Χωροταξίασ-Ρολεοδομίασ
και
Ρεριφερειολόγων,
ΡΕ
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Αγρονόμων-Τοπογράφων
Μθχανικϊν,
ΤΕ
Τοπογράφων
Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ Μθχανικϊν
Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ Ρολιτικϊν
Μθχανικϊν, ΡΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μθχανικϊν, ΡΕ
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, ΡΕ Μθχανικϊν Χωροταξίασ και
Ανάπτυξθσ, ΡΕ Χωροταξίασ-Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειολόγων,
ΡΕ Βιολόγων, ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Δαςολόγων,
Γεωλόγων, Γεωπόνων), ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ, ΤΕ Φυςικϊν Ρόρων και
Ρεριβάλλοντοσ, ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ Μθχανικϊν
Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ Ρολιτικϊν
Μθχανικϊν, ΡΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μθχανικϊν, ΡΕ
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, ΡΕ Μθχανικϊν Χωροταξίασ και
Ανάπτυξθσ, ΡΕ Χωροταξίασ-Ρολεοδομίασ και Ρεριφερειολόγων,
ΡΕ Βιολόγων, ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Δαςολόγων,
Γεωλόγων, Γεωπόνων), ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ, ΤΕ Φυςικϊν Ρόρων και
Ρεριβάλλοντοσ και ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ &
Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων

Τμιματα Ρεριβάλλοντοσ &
Υδροοικονομίασ ΡΕ

Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων (ζδρα)
Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων
Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
Τμιμα Τεκμθρίωςθσ, Τεχνικοφ &
Ροιοτικοφ Ελζγχου
Τμιμα Λειτουργίασ Εκνικοφ
Οδικοφ Δικτφου &
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ
Δ/νςεισ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν, ΤΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, ΤΕ Ρολιτικϊν Ζργων
Υποδομισ, ΤΕ Δομικϊν Ζργων, ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανολόγων
Μθχανικϊν, ΤΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, ΤΕ Ρολιτικϊν Ζργων
Υποδομισ, ΤΕ Δομικϊν Ζργων, ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν

49

Η διατϑπωςη αυτό καλϑπτει τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 29 του ν.
4369/2016, ςχετικϊ με την πλόρωςη θϋςεων προώςταμϋνων Γενικών Δ/νςεων, ςϑμφωνα με τισ
οπούεσ οι εν λϐγω θϋςεισ δϑναται να καλυφθοϑν απϐ υπαλλόλουσ που προϋρχονται απϐ ϊλλη
Δημϐςια Τπηρεςύα ό ΝΠΔΔ.
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υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ,
ΡΕ
Οικονομικοφ,
ΡΕ
Διοικθτικοφ,
ΡΕ
Ρεριφερειολόγων, ΡΕ Οικονομίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ,
ΡΕ Γεωτεχνικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ

Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Αξιολόγθςθσ υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Ρεριφερειολόγων, ΡΕ
Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων ι Δαςολόγων), ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
Τμιμα Εφαρμογισ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Ρρογραμμάτων & Ζργων
Οικονομικοφ, ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων ι Δαςολόγων) ι ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ
Τμιμα Κινιτρων Ανάπτυξθσ τθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Επιχειρθματικότθτασ
Οικονομικοφ, ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ
Γεωπόνων) ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ
Τμιμα Τεκμθρίωςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, ΡΕ Ρεριφερειολόγων, ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων), ΡΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ ι
ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ
Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Τμιμα Εκνικϊν & Ευρωπαϊκϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Ρρογραμμάτων
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, ΡΕ Ρεριφερειολόγων, ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ
Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Γεωπόνων), ΡΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ ι
ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ
Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Δ/νςεισ Μεταφορϊν &
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Επικοινωνιϊν ΡΕ
Μθχανολόγων ι Θλεκτρολόγων και εν ελλείψει όλων των
ειδικοτιτων), ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ και εν ελλείψει ΤΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων ι Οχθμάτων και εν
ελλείψει όλων των ειδικοτιτων)
Τμιμα Αδειϊν Κυκλοφορίασ

Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν
Οδιγθςθσ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΤΕ
Μθχανικϊν Μθχανολογίασ,
ΤΕ Μθχανικϊν Οχθμάτων, ΤΕ
Θλεκτρονικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ, ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι ΤΕ
Μθχανικϊν Μθχανολογίασ, ΤΕ Μθχανικϊν Οχθμάτων, ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ
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Τεχνικό Τμιμα

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι ΤΕ
Μθχανικϊν Μθχανολογίασ, ΤΕ Μθχανικϊν Θλεκτρολογίασ, ΤΕ
Μθχανικϊν Οχθμάτων, ΤΕ Θλεκτρονικϊν και εν ελλείψει ΔΕ
Μθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτων
Τμιμα ΚΤΕΟ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι ΤΕ Μθχανικϊν Μθχανολογίασ, ΤΕ
Μθχανικϊν Θλεκτρολογίασ, ΤΕ Μθχανικϊν Οχθμάτων
Τμιμα Γραμματειακισ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Υποςτιριξθσ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και εν ελλείψει ΔΕ Λογιςτικοφ, ΔΕ Διοικθτικϊν
Γραμματζων, ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ
Τμιμα Μεταφορϊν &
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Επικοινωνιϊν Εορδαίασ τθσ
Μθχανολόγων ι Θλεκτρολόγων και εν ελλείψει όλων των
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και
ειδικοτιτων) ι ΤΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Μθχανολόγων,
Επικοινωνιϊν ΡΕ Κοηάνθσ
Θλεκτρολόγων ι Οχθμάτων και εν ελλείψει όλων των
ειδικοτιτων)
Τμιμα Χοριγθςθσ Αδειϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ
Αυτοκινιτων & Τεχνικϊν Κεμάτων Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΤΕ
Αμυνταίου τθσ Διεφκυνςθσ
Μθχανικϊν Μθχανολογίασ,
ΤΕ Μθχανικϊν Οχθμάτων, ΤΕ
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Μθχανικϊν Θλεκτρολογίασ
Φλϊρινασ
Γενικι Δ/νςθ Ραραγωγικισ
υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων που υπθρετεί
Αναςυγκρότθςθσ
ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ
περιπτϊςεισ που ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου
50

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ Βιολόγων, ΡΕ Βιολόγων
– Λχκυολόγων ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ

Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Τμιμα Φυτικισ - Ηωικισ
Ραραγωγισ & Αλιείασ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ Βιολόγων, ΡΕ Βιολόγων
– Λχκυολόγων, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ Κτθνιάτρων, ΡΕ
Βιολόγων, ΡΕ Βιολόγων – Λχκυολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίασ,
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Ισθςοκομίαρ – Αλιείαρ ή ΤΕ
Τεσνολόγων Αλιείαρ και Υδαηοκαλλιεπγειών

Δ/νςθ Κτθνιατρικισ

υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Κτθνιάτρων)

Τμιμα Υγείασ των Ηϊων
Τμιμα Κτθνιατρικισ Δθμόςια
Υγείασ
Τμιμα Ρροςταςίασ των Ηϊων,
Φαρμάκων & Κτθνιατρικϊν
Εφαρμογϊν
Δ/νςθ Ρολιτικισ Γθσ

υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Κτθνιάτρων)
υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Κτθνιάτρων)
υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Κτθνιάτρων)

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ, ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, ΡΕ Τοπογράφων Μθχανικϊν, ΡΕ

50

Η διατϑπωςη αυτό καλϑπτει τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 29 του ν.
4369/2016, ςχετικϊ με την πλόρωςη θϋςεων προώςταμϋνων Γενικών Δ/νςεων, ςϑμφωνα με τισ
οπούεσ οι εν λϐγω θϋςεισ δϑναται να καλυφθοϑν απϐ υπαλλόλουσ που προϋρχονται απϐ ϊλλη
Δημϐςια Τπηρεςύα ό ΝΠΔΔ.
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Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ι ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ, ΤΕ Μθχανικϊν Τοπογράφων
Τμιμα Τοπογραφίασ
Τμιμα Εποικιςμοφ & Αναδαςμοφ
Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ ΡΕ

Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ &
Εγγείων Βελτιϊςεων
Τμιμα Ηωικισ Ραραγωγισ &
Αλιείασ

Τμιμα Ροιοτικοφ &
Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
Τμιμα Κτθνιατρικισ
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ ΡΔΜ

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ &
Επαγγελματικϊν Αδειϊν
Τμιμα Απαςχόλθςθσ, Ραιδείασ &
Διά Βίου Μάκθςθσ

Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων
Εταιρειϊν

Τμιμα Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ,
Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ

Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ ΡΕ

Τμιμα Βιομθχανίασ, Ενζργειασ &
Φυςικϊν Ρόρων
Τμιμα Επαγγελματικϊν Αδειϊν
Τμιμα Εμπορίου & Ανωνφμων
Εταιρειϊν

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Τοπογράφων Μθχανικϊν ι ΤΕ
Τοπογράφων Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κτθνιάτρων, ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ
Βιολόγων, ΡΕ Βιολόγων – Λχκυολόγων ι ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίασ, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Λχκυοκομίασ – Αλιείασ,
ΤΕ Τεχνολόγων Αλιείασ και Υδατοκαλλιεργειϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωπόνων ι ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίασ, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κτθνιάτρων, ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ
Βιολόγων, ΡΕ Βιολόγων – Λχκυολόγων, ΡΕ Λχκυολόγων, ΤΕ
Λχκυολόγων, ΤΕ Λχκυοκομίασ - Αλιείασ, ΤΕ Τεχνολόγων Αλιείασ και
Υδατοκαλλιεργειϊν ι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Γεωπόνων, ΡΕ Δαςολόγων ι ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίασ, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Γεωτεχνικϊν (ειδικότθτασ Κτθνιάτρων)
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν,
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Θλεκτρολόγων ι Μθχανολόγων), ΡΕ Ορυκτϊν Ρόρων ι ΤΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Θλεκτρολόγων ι Μθχανολόγων)
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν,
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Τεχνολόγων
Τροφίμων, ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν,
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Μθχανικϊν,
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν (ειδικότθτασ
Θλεκτρολόγων ι Μθχανολόγων), ΡΕ Ορυκτϊν Ρόρων ι ΤΕ
Μθχανικϊν (ειδικότθτασ Θλεκτρολόγων ι Μθχανολόγων)
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ
Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ, ΡΕ Γεωτεχνικϊν ι
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
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Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Τμιμα Τουριςμοφ, Απαςχόλθςθσ
& Ραιδείασ

Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν,
Εςωτερικισ Λειτουργίασ &
Κοινωνικϊν Υποκζςεων

Ιοϑνιοσ 2017

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Μθχανικϊν, ΡΕ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Μθχανικϊν, ΤΕ
Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων που υπθρετεί
ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, με εξαίρεςθ τισ
περιπτϊςεισ που ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ νόμου
51

Δ/νςθ Διαφάνειασ &
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν Θ/Υ,
ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ,
ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ

Τμιμα Σχεδιαςμοφ & Υποςτιριξθσ
Συςτθμάτων & Δικτφων

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν Θ/Υ,
ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ,
ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν Θ/Υ,
ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ,
ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν Θ/Υ,
ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ,
ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ και εν ελλείψει ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν Θ/Υ,
ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν ι ΤΕ
Ρλθροφορικισ και εν ελλείψει ΔΕ Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Ρλθροφορικισ, ΡΕ Μθχανικϊν
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, ΡΕ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, ΡΕ
Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν ι ΤΕ Ρλθροφορικισ και εν ελλείψει ΔΕ
Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
Συςτθμάτων ΡΕ Κοηάνθσ

Τμιμα Διαφάνειασ &
Οργανωτικισ Υποςτιριξθσ
Ρεριφερειακϊν Συςτθμάτων
Τμιμα Σχεδιαςμοφ Θλεκτρονικϊν
Υπθρεςιϊν για τον πολίτθ και το
Φορζα
Τμιματα Ρλθροφορικισ ΡΕ

Δ/νςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν
ζδρασ & ΡΕ Κοηάνθσ
Τμιμα Ρροςωπικοφ

Τμιμα Συλλογικϊν Οργάνων

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ
Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και εν ελλείψει ΔΕ Διοικθτικϊν
Γραμματζων

51

Η διατϑπωςη αυτό καλϑπτει τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 29 του ν.
4369/2016, ςχετικϊ με την πλόρωςη θϋςεων προώςταμϋνων Γενικών Δ/νςεων, ςϑμφωνα με τισ
οπούεσ οι εν λϐγω θϋςεισ δϑναται να καλυφθοϑν απϐ υπαλλόλουσ που προϋρχονται απϐ ϊλλη
Δημϐςια Τπηρεςύα ό ΝΠΔΔ, καθώσ και ςτην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.35.40/2022/οικ.23459/14 ΚΤΑ
(ΥΕΚ 2595 Β/29-09-2014) «Καθοριςμϐσ αποδεκτών βαςικών τύτλων ςπουδών και πρϐςθετων
προςϐντων για την πλόρωςη των οριζϐντιων θϋςεων ευθϑνησ επιπϋδου Γενικόσ Διεϑθυνςησ με
οικονομικϋσ ό και οικονομικϋσ αρμοδιϐτητεσ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, ςϑμφωνα με την
οπούα προβλϋπεται ϐτι ωσ προώςτϊμενοι ΓΔΟΤ επιλϋγονται πλϋον υπϊλληλοι με τριετό, και αν
δεν υπϊρχουν υποψόφιοι, με διετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε θϋματα οικονομικοϑ αντικειμϋνου.
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Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ &
Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν
Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

Τμιμα Ρροςόδων & Ρεριουςίασ

Τμιμα Ρρομθκειϊν

Τμιμα Μιςκοδοςίασ

Τμιμα Οικονομικισ-Λογιςτικισ
Διαχείριςθσ (Ζδρασ & ΡΕ Κοηάνθσ)
Δ/νςεισ Διοικθτικϊν &
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΡΕ
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ
Τμιμα Ρροςωπικοφ &
Μιςκοδοςίασ
Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ

Τμιμα Ρρομθκειϊν

Τμιμα Οικονομικισ – Λογιςτικισ
Διαχείριςθσ
Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ

Ιοϑνιοσ 2017

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και εν ελλείψει ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, ΔΕ
Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ ι ΔΕ
Διοικθτικϊν Γραμματζων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ -Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ ι ΔΕ
Διοικθτικϊν Γραμματζων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ -Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ και εν
ελλείψει ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και εν ελλείψει ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, ΔΕ
Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ ι ΔΕ
Διοικθτικϊν Γραμματζων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ ι ΡΕ
Μθχανικϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Οικονομικοφ ι TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ, TE Λογιςτικοφ ι ΔΕ
Ρλθροφορικισ - Ρροςωπικοφ Θ/Υ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Λατρϊν Υγιειονολόγων, ΡΕ Λατρϊν
Δθμοςίασ Υγείασ ΕΣΥ, ΡΕ Λατρϊν, ΡΕ Νοςθλευτϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Ψυχολόγων ι ΤΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ, ΤΕ
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Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ, ΤΕ Νοςθλευτϊν, ΤΕ Μαιϊν,
ΤΕ Διοικθτικοφ –Λογιςτικοφ, ΤΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ
Τμιμα Ρρόλθψθσ & Ρροαγωγισ
τθσ Υγείασ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Ψυχολόγων, ΡΕ Λατρϊν
Υγιειονολόγων, ΡΕ Λατρϊν Δθμοςίασ Υγείασ ΕΣΥ, ΡΕ Λατρϊν , ΡΕ
Νοςθλευτϊν, ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ ι ΤΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ
Υγείασ , ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ, ΤΕ Διοικθτικοφ –
Λογιςτικοφ ΤΕ Μαιϊν , ΤΕ Νοςθλευτϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Λατρϊν Υγιεινολόγων, ΡΕ Λατρϊν
Δθμοςίασ Υγείασ ΕΣΥ, ΡΕ Λατρϊν, ΡΕ Νοςθλευτϊν ι ΤΕ Εποπτϊν
Δθμόςιασ Υγείασ, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ, ΤΕ
Νοςθλευτϊν
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κοινωνιολόγων , ΡΕ Ψυχολόγων, ΡΕ
Κοινωνικισ Εργαςίασ,
ΡΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ, ΤΕ
Επιςκεπτϊν Υγείασ, ΤΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ

Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ

Δ/νςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ

Τμιμα Κοινωνικισ Αρωγισ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ, ΡΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ, ΡΕ
Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Κοινωνιολόγων ι ΤΕ Κοινωνικισ
Εργαςίασ, ΤΕ Επιςκεπτϊν Υγείασ, ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, ΡΕ
Διοικθτικοφ, ΡΕ Οικονομικοφ, ΡΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ, ΡΕ
Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Κοινωνιολόγων ι ΤΕ Κοινωνικισ
Εργαςίασ, ΤΕ Επιςκεπτϊν Υγείασ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, ΡΕ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ι ΤΕ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, ΤΕ
Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Λατρϊν, ΡΕ Λατρϊν Υγιειονολόγων, ΡΕ
Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Ψυχολόγων ι ΤΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ,
ΤΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και
Ρρόνοιασ, ΤΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ

Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν

Τμιμα Ρεριφερειακοφ
Ραρατθρθτθρίου Κοινωνικισ
Ζνταξθσ & Κοινωνικισ Συνοχισ
Δ/νςεισ Δθμόςιασ Υγείασ &
Κοινωνικισ Μζριμνασ ΡΕ

Τμιμα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ
& Υγειονομικοφ Ελζγχου

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Λατρϊν Υγιειονολόγων, ΡΕ Λατρϊν
Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ, ΡΕ Λατρϊν, ΡΕ Χθμικϊν Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ
Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ
Βιολόγων ι ΤΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Ψυχολόγων
ι ΤΕ Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΤΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ, ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ, ΤΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Λατρϊν Δθμόςιασ Υγείασ ΕΣΥ, ΡΕ ΡΕ
Λατρϊν Υγιειονολόγων ι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ,
ΤΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ

Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

Τμιμα Φαρμάκων, Φαρμακείων
& Επαγγελμάτων Υγείασ

Αυτοτελεύσ Τπηρεςύεσ
Νομικι Υπθρεςία

δικθγόροσ με ζμμιςκθ εντολι

Γραφεία Νομικισ Υπθρεςίασ ΡΕ
Αυτοτελισ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ΡΕ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ, ΡΕ Γεωλόγων,
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ΡΕ Δαςολόγων, ΡΕ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ,
ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ,
ΡΕ
Τοπογράφων
Μθχανικϊν, ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΡΕ
Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι ΤΕ Ρλθροφορικισ, ΤΕ
Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ
Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
ΤΕ Ρεριβάλλοντοσ
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ
- Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ
Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ,
ΡΕ
Διοικθτικοφ,
ΡΕ
Δθμοςιογράφων, ΡΕ Επικοινωνίασ, Μζςων και
Ρολιτιςμοφ, ΡΕ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ, ΡΕ
Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ, ΡΕ Μεταφραςτϊν Διερμθνζων ι ΤΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ, ΤΕ
Διοικθτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ
και
εν
ελλείψει
ΔΕ
Μεταφραςτϊν
Διερμθνζων,
ΔΕ
Δθμοςιογράφων
υπάλλθλοσ των κλάδων ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ
- Λογιςτικοφ, ΤΕ Διοικθτικοφ, ΤΕ Διοίκθςθσ
Μονάδων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

Γραφεία Ρεριφερειάρχθ και
Αντιπεριφερειαρχϊν
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ενζργειασ –
Ρεριβάλλοντοσ & Μεταφορϊν (με ζδρα τθν
Ρτολεμαΐδα)
Γραφείο Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου

7.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ
7.1

υμπερϊςματα

Η οργανωτικό αναδιϊρθρωςη ενϐσ πολυςϑνθετου φορϋα ϐπωσ η Περιφϋρεια, με
αιρετό Ηγεςύα που εναλλϊςςεται περιοδικϊ και μύα ςϑνθετη αποςτολό που
καλεύται να ςυγκερϊςει αρμοδιϐτητεσ πολιτικοϑ – αναπτυξιακοϑ και κοινωνικοϑ
χαρακτόρα, αποτελεύ μύα ςϑνθετη διαδικαςύα λόψησ απϐφαςησ που
ςυνδιαμορφώνεται απϐ:
1. το ςτελεχιακϐ δυναμικϐ, μϋςα απϐ τισ προτϊςεισ του
2. την Ομϊδα Εργαςύασ, η οπούα εξειδικεϑει τισ προτϊςεισ και
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3. το πολιτικϐ προςωπικϐ το οπούο αποφαςύζει εντϋλει για τουσ πολιτικοϑσ,
κοινωνικοϑσ και γραφειοκρατικοϑσ προςανατολιςμοϑσ του Οργανιςμοϑ. το
πλαύςιο αυτϐ, το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο, ωσ κεντρικϐ πολιτικϐ ϐργανο τησ
Περιφϋρειασ, εγκρύνει τον Οργανιςμϐ με γνώμονα την εκπλόρωςη τησ
αποςτολόσ του φορϋα και τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του πολύτη.
Μϋςα απϐ τη διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων, παρατηρόςεων και προτϊςεων
τϐςο απϐ το διοικητικϐ προςωπικϐ, ϐςο και απϐ το πολιτικϐ προςωπικϐ
(Αντιπεριφερειϊρχεσ), προϋκυψαν προβληματιςμού και ςυμπερϊςματα που
ςχετύζονται με την καθημερινό λειτουργύα και τισ ατϋλειεσ του «Καλλικρϊτη».
ήλεσ οι αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 186 του Ν. 3852/10 θαη
εηδηθφηεξα ςτον ιςχϑοντα ΟΕΤ δεν αςκοϑνται ποιοτικϊ και ποςοτικϊ ςτον
επιθυμητϐ βαθμϐ. Σο γεγονϐσ αυτϐ δεν οφεύλεται κατ’ ανϊγκη ςτον τρϐπο
διϊθρωςησ των ιεραρχικών μονϊδων, δηλαδό ςτο Οργανϐγραμμα, αλλϊ κυρύωσ
ςτη δραματικό μεύωςη του προςωπικοϑ και ςτισ ςυνεχεύσ διοικητικϋσ αλλαγϋσ
που επιφϋρουν ςυνεχό προςθόκη νϋων διαδικαςιών και κανϐνων που
χαρακτηρύζονται απϐ αςυνϋχεια και αποςπαςματικϐτητα. Η απουςύα
Περιγραμμϊτων Θϋςεων Εργαςύασ και Κανονιςμών Λειτουργύασ ανϊ υπηρεςύα, η
ϋλλειψη προτυποπούηςησ εγγρϊφων και διαδικαςιών ςε ϐλο το εϑροσ των
αρμοδιοτότων των οργανικών μονϊδων, η ϋλλειψη διαδικαςιών
ανατροφοδϐτηςησ και βελτύωςησ, εκτϐσ απϐ τη ςϑγχυςη που επιφϋρουν ςτον
πολύτη και τη ςυνακϐλουθη ϋλλειψη αξιοπιςτύασ των δημϐςιων υπηρεςιών,
κοςτύζουν ςε χρϐνο και χρόμα.
Ο Οργανιςμϐσ θα πρϋπει να αποβλϋπει ςτην ϊμβλυνςη τησ γραφειοκρατύασ,
ςτην απομεύωςη τησ ευθυνοφοβύασ του υπαλλόλου, ςτην αϑξηςη τησ
παραγωγικϐτητασ και ςτην αποτροπό επικϊλυψησ αρμοδιοτότων, ώςτε να
επιτελεύται το ϋργο εξυπηρϋτηςησ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου με τον καλϑτερο
δυνατϐ τρϐπο. το πλαύςιο του ϋργου τησ Ομϊδασ Εργαςύασ αξιολογόθηκαν
πολλϋσ προτϊςεισ, μερικϋσ εκ των οπούων νεωτερικϋσ, οι οπούεσ εμπεριεύχαν
τϐςο τη δημιουργύα νϋων οργανικών μονϊδων, ϐςο και την κατϊργηςη ό και
ςυγχώνευςη μονϊδων με μεταφορϊ και ανακατανομό των αντύςτοιχων
αρμοδιοτότων. Η απλοπούηςη τησ οργανωτικόσ δομόσ και η δημιουργύα
ξεκϊθαρων, λιτών δομϊν με τα αναγκαύα ιεραρχικϊ επύπεδα αποτελεύ
αδιαμφιςβότητα κεντρικϐ ςτϐχο τησ Ομϊδασ. το πλαύςιο αυτϐ,
ςυνυπολογύςτηκε
ο
περιοριςτικϐσ
παρϊγοντασ
τησ
γενικευμϋνησ
υποςτελϋχωςησ του φορϋα, ςε ςυνδυαςμϐ με την πρϐβλεψη μεγϊλου ποςοςτοϑ
αποχώρηςησ υπαλλόλων (κυρύωσ λϐγω ςυνταξιοδϐτηςησ) και μικροϑ ποςοςτοϑ
ειςροόσ ανθρώπινου δυναμικοϑ (μϋςω προςλόψεων ό κινητικϐτητασ). Ελόφθη,
ωςτϐςο, υπϐψη και το γεγονϐσ ϐτι η αποκλειςτικό ςυρρύκνωςη μονϊδων δεν
επιλϑει το πρϐβλημα, αντιθϋτωσ μπορεύ να δυςχερϊνει την εξυπηρϋτηςη του
πολύτη ό ακϐμη και να μειώςει τη δυνατϐτητα ανϊπτυξησ κλϊδων τησ τοπικόσ
οικονομύασ.
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Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ανωτϋρω, η Ομϊδα Εργαςύασ κατϋληξε ςε ϋνα χϋδιο
Οργανιςμοϑ το οπούο ςυνθϋτει το ςϑνολο των νϋων αναγκών, αναγνωρύζοντασ
τα θετικϊ ςτοιχεύα τησ προηγοϑμενησ διοικητικόσ και λειτουργικόσ αναδιϊταξησ
του διοικητικοϑ ςυςτόματοσ κατϊ «Καλλικρϊτη» και αντιμετωπύζοντασ τισ
δυςλειτουργύεσ που προϋκυψαν. Οι προτεινϐμενεσ αλλαγϋσ αφοροϑν ςτο ςϑνολο
ςχεδϐν των οργανικών μονϊδων και μεταφρϊζονται ςε ανακατανομό των
δομών, μϋςω ςυγχώνευςησ και κατϊργηςησ μονϊδων αλλϊ και δημιουργύασ
νϋων, με μεταφορϊ/ανακατανομό των αντύςτοιχων αρμοδιοτότων.
Ο προτεινϐμενοσ Οργανιςμϐσ δεν επικεντρώνεται ςτην ποςοτικό μεταβολό των
οργανικών μονϊδων, αλλϊ ςτην ποιοτικό αναδιϊρθρωςό τουσ προσ την
κατεϑθυνςη ενύςχυςησ των επιτελικών λειτουργιών τησ Περιφϋρειασ και
διαμϐρφωςησ των αναγκαύων προϒποθϋςεων για την ενεργοπούηςη του
ενδογενοϑσ αναπτυξιακοϑ δυναμικοϑ τησ.
τϐχοσ εύναι να καταςτεύ η Περιφϋρεια ικανό να ανταποκριθεύ ςτισ ςϑγχρονεσ
απαιτόςεισ, να αξιοποιόςει την τεχνολογύα και τισ ςϑγχρονεσ μεθϐδουσ
διούκηςησ και να εμπλακεύ δυναμικϊ ςτον αναπτυξιακϐ προγραμματιςμϐ, ωσ ο
βαςικϐσ πυλώνασ του.

7.2

Πρϐταςη εφαρμογόσ του νϋου διοικητικοϑ μοντϋλου

Πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημανθεύ ϐτι η αναδιοργϊνωςη των δομών τησ
Περιφϋρειασ δεν εξαντλεύται ςτη διαδικαςύα εκπϐνηςησ/τροποπούηςησ του
Οργανιςμοϑ τησ, αλλϊ απαιτεύ μια ουςιαςτικό, τεκμηριωμϋνη και ςυνεχό
οργανωτικό μελϋτη. Ο οργανωτικϐσ ςχεδιαςμϐσ πρϋπει να αποτελεύ μύα ςυνεχό
διαδικαςύα που να περιλαμβϊνει, πϋρα απϐ τον αναςχεδιαςμϐ του
οργανογρϊμματοσ, ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και ϐταν οι εξελύξεισ το
επιτϊςςουν, το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό διαδικαςιών βελτύωςησ τησ
λειτουργύασ του φορϋα, ϐπωσ η εκπϐνηςη και επικαιροπούηςη των
περιγραφών/προδιαγραφών των θϋςεων εργαςύασ, των χεδύων τελϋχωςησ
και των Κανονιςμών Λειτουργύασ.
Ψσ εκ τοϑτου, προϒπϐθεςη για την επιτυχύα του εγχειρόματοσ αναδιοργϊνωςησ
των διοικητικών δομών αποτελεύ η ςϑςταςη μιασ ςταθερόσ δομόσ
διυπηρεςιακοϑ ςυντονιςμοϑ, ςυνεργαςύασ και ανατροφοδϐτηςησ, η οπούα
θα μεριμνϊ για τη ςυνεχό βελτύωςη και εφαρμογό μιασ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ
ςε οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ επύπεδο και ειδικϐτερα για:
 Σην παρακολοϑθηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου εντϐσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για
τη διοικητικό μεταρρϑθμιςη, η οπούα προςδιορύζει την αποςτολό τησ
Περιφϋρειασ και τισ δημϐςιεσ πολιτικϋσ που καλεύται να ςχεδιϊζει, να
παρακολουθεύ και να εποπτεϑει, καθώσ και την αξιολϐγηςη τησ εφαρμογόσ
του, ςε ςυνεργαςύα με ϐλεσ τισ Τπηρεςύεσ τησ. Με τον τρϐπο αυτϐ,
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ανατροφοδοτεύται η Περιφερειακό Αρχό και προβαύνει εγκαύρωσ ςτισ
απαραύτητεσ ενϋργειεσ.
 Ση ςαφό περιγραφό και επικαιροπούηςη των αρμοδιοτότων/λειτουργιών
των οργανικών μονϊδων, τη ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργύασ,
την ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ, την κατϊρτιςη των χεδύων τελϋχωςησ,
την τυποπούηςη των εντϑπων και διαδικαςιών.
 Σην εκτύμηςη τησ ποςϐτητασ/ϐγκου των εργαςιών, προκειμϋνου να
προςδιοριςτοϑν οι αναγκαύοι υλικού και ανθρώπινοι πϐροι και να
εξαςφαλιςτοϑν τϐςο οι εςωςτρεφεύσ λειτουργύεσ (back office), ϐςο και οι
εξωςτρεφεύσ λειτουργύεσ (front office).
 Ση διαςφϊλιςη οριζϐντιων λειτουργικών διαςυνδϋςεων τϐςο μεταξϑ των
οργανικών μονϊδων, ϐςο και μεταξϑ Περιφϋρειασ και ϊλλων φορϋων και
δημιουργύα ςχετικών μηχανιςμών.
Σον παραπϊνω ρϐλο προτεύνεται να αναλϊβει το αυτοτελϋσ Σμόμα
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ, το οπούο θα εύναι
επιπλϋον επιφορτιςμϋνο με την ανϊπτυξη μιασ ςυνεκτικόσ ςτρατηγικόσ
ανθρωπύνων πϐρων και τη μϋριμνα για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των
υπαλλόλων ςε ενϋργειεσ με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών. Η
λειτουργύα και επαρκόσ ςτελϋχωςη του Σμόματοσ αναμϋνεται να διαςφαλύςει
την επιτυχό εφαρμογό του νϋου διοικητικοϑ μοντϋλου που προτεύνεται.
Σο χϋδιο Μετϊβαςησ για τη διαςφϊλιςη τησ ομαλόσ λειτουργύασ των
Τπηρεςιών τησ Περιφϋρειασ κατϊ την εφαρμογό των προτεινϐμενων δομικών
αλλαγών θα πρϋπει περιλαμβϊνει μύα ςειρϊ δρϊςεων:
 Σοποθϋτηςη ό/και ανακατανομό του προςωπικοϑ ςτισ μονϊδεσ του νϋου
Οργανιςμοϑ (ςτισ περιπτώςεισ που υπϊρχει αλλαγό, με ςυγχώνευςη ό/και
δημιουργύα νϋων δομών)
 Μετϊπτωςη πληροφοριακών ςυςτημϊτων, ϐπου απαιτεύται
 Αποτελεςματικό ανϊθεςη καθηκϐντων και μεταβύβαςη αρμοδιοτότων.
Ειδικϊ η ϋκδοςη αποφϊςεων μεταβύβαςησ αρμοδιοτότων και
εξουςιοδϐτηςησ υπογραφών ςτουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ και Προώςταμϋνουσ
των οργανωτικών μονϊδων, ϐπωσ θα ϋχουν διαμορφωθεύ με το νϋο
Οργανιςμϐ, θεωρεύται απαραύτητη ενϋργεια για την επιτυχό και απρϐςκοπτη
ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ Περιφϋρειασ.
 υνεχόσ ανατροφοδϐτηςη & βελτύωςη, μϋςω του αυτοτελοϑσ Σμόματοσ
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ.
Επιςημαύνεται ϐτι ςτο πλαύςιο των εργαςιών τησ Ομϊδασ Εργαςύασ για την
επεξεργαςύα του νϋου Οργανιςμοϑ, αναπτϑχθηκε ϋνα αυτοματοποιημϋνο
ϑςτημα Καταγραφόσ αρμοδιοτότων και φϐρτου εργαςύασ52. Σο ϑςτημα αυτϐ
θα μποροϑςε να αποτελϋςει πολϑτιμο εργαλεύο τϐςο για την ανϊλυςη των
52

Βλ. 2η φϊςη τεκμηρύωςησ μεθοδολογικοϑ πλαιςύου

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 198

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

θϋςεων εργαςύασ (καθοριςμϐ τησ φϑςησ τησ εργαςύασ κϊθε εργαζομϋνου) και
την κατϊρτιςη των χεδύων τελϋχωςησ (ςχεδιαςμϐ και πρϐβλεψη αναγκών
ςε προςωπικϐ, κατϊ κλϊδο/ειδικϐτητα), ςε ςχϋςη και με τισ εκτιμώμενεσ
αποχωρόςεισ, ϐςο και για τισ υπϐλοιπεσ λειτουργύεσ τησ ανϊπτυξησ και
διούκηςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ, ϐπωσ η εφαρμογό του υςτόματοσ
Διούκηςησ με τϐχουσ, ςε ςυνεργαςύα με ϐλεσ τισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ
Περιφϋρειασ.
Σαυτϐχρονα, εύναι απαραύτητο η αναδιοργϊνωςη των δομών τησ Περιφϋρειασ
να ςυνοδεϑεται απϐ την απλοπούηςη, προτυποπούηςη και οργϊνωςη των
διαδικαςιών, την αντύςτοιχη βελτύωςη του κανονιςτικοϑ πλαιςύου και τα
απαραύτητα πληροφοριακϊ ςυςτόματα. Απαιτεύται ςϑνδεςη τησ δομικόσ
αναδιοργϊνωςησ με την απλοϑςτευςη και ηλεκτρονικοπούηςη των
διαδικαςιών. Προσ την κατεϑθυνςη αυτό, η επαρκόσ ςτελϋχωςη των δομών τησ
Δ/νςησ Διαφϊνειασ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ αποτελεύ βαςικό
προϒπϐθεςη για την επιτυχό υλοπούηςη των οργανωτικών αλλαγών.
Επικουρικϊ, θα όταν χρόςιμο να εκπονηθοϑν κεντρικϊ για ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ,
κατηγοριοποιημϋνεσ ωσ προσ τα βαςικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ, κοινϊ πρϐτυπα
και προδιαγραφϋσ για τισ ομοειδεύσ λειτουργύεσ και διαδικαςύεσ, κοινό
περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ που ϋχουν το ύδιο περιεχϐμενο και ςυμβατϋσ
προδιαγραφϋσ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων, οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν τη
διαλειτουργικϐτητϊ τουσ.
Προσ την κατεϑθυνςη αυτό κινεύται και το πϐριςμα τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ του
Τπουργεύου Εςωτερικών για την αναθεώρηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου τησ
Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ53, με το οπούο προτεύνεται «η αναβϊθμιςη του ρϐλου και
τησ επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ των υπηρεςιών των Περιφερειών, μϋςω μεταξϑ
ϊλλων και τησ καθιϋρωςησ ενϐσ minimum περιεχομϋνου των οργανιςμών τουσ, ωσ
προσ τισ οργανικϋσ μονϊδεσ αυτών, ώςτε να διαςφαλύζεται η ςυνϋχεια και η
θεςμικό μνόμη, ανεξαρτότωσ τησ εναλλαγόσ των Περιφερειακών Αρχών».

53

Επιτροπό του ϊρθρου 5 του Ν. 4368/2016, ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ
ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 28-02-2017, ϑςτημα διούκηςησ Περιφερειών, ςελ. 95
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Απϐφαςη υγκρϐτηςησ Ομϊδασ Εργαςύασ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘ
Ταχ. Δνςθ

: π. ΗΕΡ

Τθλζφωνο
Fax
e-mail

50100 Κοηάνθ
: 2461052511-13
: 2461052514
: info@pdm.gov.gr

Θζμα

:

Κοηάνθ, 04-01-2016
Αρικ. Ρρωτ. : 600/3

Τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικ. 142568/4316/18-11-2015 απόφαςθσ περί
«Σφςταςθσ Ομάδασ Εργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν
επεξεργαςία του ςχεδίου του νζου Οργανιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ
των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ»
ΑΡΟΦΑΣΘ
Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ των άρκρων 159 παρ. 1 περ. ια) και 241 ν. 3852/2010 «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ)

2.

Τθν υπϋαρικ. 142568/4316/18-11-2015 απόφαςι μασ περί Σφςταςθσ ομάδασ
εργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν επεξεργαςία του ςχεδίου
του νζου Οργανιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.

3.

Τθν υπϋαρικ. 10726/432/28-01-2015 απόφαςι μασ περί επικαιροποίθςθσ και
ολοκλιρωςθσ ςφςταςθσ ομάδασ εργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
για ηθτιματα νομικισ υποςτιριξθσ.

4.

Το υπϋαρικ. 139229/4177/11-11-2015 ζγγραφό μασ ςτο Δ.Σ. Του Συλλόγου
Εργαηομζνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μ ακεδονίασ

5.

Το υπϋαρικ. 108/18-11-2015 ζγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλιλων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ

6.

Τθν ανάγκθ επεξεργαςίασ ςχεδίου Οργανιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των
Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ
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ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ
1. Τροποποιοφμε τθν υπϋαρικ. 142568/4316/18-11-2015 απόφαςθ μασ και ςυςτινουμε,
ομάδα εργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, αποτελοφμενθ από τουσ:
(α)

Ραντελι

Αργυριάδθ,

Εκτελεςτικό

Γραμματζα

Ρεριφζρειασ

Δυτικισ

Μακεδονίασ
(β)

Βαςίλειο Χατηθαποςτόλου, Γενικό Διευκυντι Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν

(γ)

Λωάννα

Κοντογοφνθ,

Γενικι

Διευκφντρια

Ρεριφερειακισ

Αγροτικισ

Ανάπτυξθσ & Οικονομίασ
(δ)

Ηινων Ριτςζλθ, Διευκυντι Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ (ζδρασ)

(ε)

Άννα Καρακοφλα, Διευκφντρια Διοίκθςθσ (ζδρασ)

(η)

Αλζξανδρο Μάγγο, Διευκυντι Δθμόςιασ Υγείασ (ζδρασ)

(θ)

Κωνςταντίνο άλλθ, Διευκυντι Ανάπτυξθσ Ρ.Ε. Κοηάνθσ

(κ)

Ακαναςία Λακκίτα, υπάλλθλο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ

(ι)

Βαςίλειο Κωτοφλα, υπάλλθλο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ

(ια)

Δθμιτριο Ηολϊτα, αιρετό εκπρόςωπο των εργαηομζνων , με αναπλθρωτι

τον Δθμιτριο Μυλωνά
(ιβ)

Σπφρο Μπαλατςοφκα , νομικό, μζλοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια

Δυτικισ Μακεδονίασ, για ηθτιματα νομικισ υποςτιριξθσ, με αναπλθρϊτρια τθν
Κιουλτηι Γεωργία , νομικό.
2. Ζργο τθσ ομάδασ κα είναι θ μελζτθ και επεξεργαςία ςχεδίου Οργανιςμοφ Οργάνωςθσ
και Λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, λαμβανομζνων υπόψθ των
αρμοδιοτιτων

που αςκεί, με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και του υφιςτάμενου

ανκρϊπινου δυναμικοφ, που υπθρετεί ςε αυτι.
Το αποτζλεςμα τθσ επεξεργαςίασ κα υποβλθκεί ςε Επιτροπι, αποτελοφμενθ από μζλθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, θ οποία κα προκφψει κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ολομζλειασ
του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Μακεδονίασ.
Ο Ρεριφερειάρχθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ

Θεόδωροσ Καρυπίδθσ
Κοιν. :
Οριηόμενα μζλθ
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1

Γεληθό άζξνηζκα

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Φιώξηλαο

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΦΛΩΡΗΝΑ

Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ & Αλαδαζκνύ

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Κνδάλεο

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Καζηνξηάο

Σερληθώλ Έξγσλ ΠΔ Γξεβελώλ

1

Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)

1

Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)

Πνιηηηθήο Γεο (έδξα)

Οηθνλνκηθνύ

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Φιώξηλαο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλεο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλε

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Καζηνξηάο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Γξεβελώλ

Κηεληαηξηθήο (έδξα)

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (έδξα)

Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε

Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Φιώξηλαο

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Καζηνξηάο

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Γξεβελώλ

Γηνίθεζεο

Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρόιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γεκόζηαο Τγείαο (έδξα)

Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Κνδάλεο

Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Γξεβελώλ

Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε

Γξαθείν Άληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ Γξεβελώλ

Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο

Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Φιώξηλαο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Κνδάλεο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Καζηνξηάο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Γξεβελώλ

Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ

1

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (έδξα)

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Φιώξηλαο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Κνδάλεο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Καζηνξηάο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Καζηνξηάο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Κνδάλεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Φιώξηλαο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (έδξα)
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Γξεβελώλ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Καζηνξηάο
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Κνδάλεο
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Φιώξηλαο
Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ
Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο & Φπζηθώλ Πόξσλ (έδξα)
Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Κνδάλεο
Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Φιώξηλαο
Γεκόζηαο Τγείαο (έδξα)
Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρόιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Γηνίθεζεο
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Γξεβελώλ
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Καζηνξηάο
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Φιώξηλαο
Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (έδξα)
Κηεληαηξηθήο (έδξα)
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Γξεβελώλ
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Καζηνξηάο
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλεο
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Φιώξηλαο
Οηθνλνκηθνύ
Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ
Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Γξεβελώλ
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Καζηνξηάο
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Κνδάλεο
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΛΛΖΛΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ ΑΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ Α΄ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο

Πιήζνο από ΔΠΩΝΤΜΟ

2
4
10
15
8
6
5
5
5
5
3
1
3
1
2
1
8
3
5
2
5
2
1
3
5
7
14
6
12
9
40
1
9
48
3
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5
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4

1

Γεληθό άζξνηζκα

Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

Σνπνγξαθίαο, Δπνηθηζκνύ & Αλαδαζκνύ

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Κνδάλεο

Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Καζηνξηάο

Σερληθώλ Έξγσλ ΠΔ Γξεβελώλ

1

Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)

1

Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)

Πνιηηηθήο Γεο (έδξα)

Οηθνλνκηθνύ

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Φιώξηλαο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλεο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλε

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Καζηνξηάο

Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Γξεβελώλ

Κηεληαηξηθήο (έδξα)

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (έδξα)

Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε

Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Φιώξηλαο

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Καζηνξηάο

Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Γξεβελώλ

Γηνίθεζεο

Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρόιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γεκόζηαο Τγείαο (έδξα)

Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Κνδάλεο

Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Γξεβελώλ

Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε

Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο

Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Φιώξηλαο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Κνδάλεο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Καζηνξηάο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Γξεβελώλ

Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ

1

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (έδξα)

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Φιώξηλαο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Κνδάλεο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Καζηνξηάο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Γξεβελώλ
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Καζηνξηάο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Κνδάλεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Φιώξηλαο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (έδξα)
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Γξεβελώλ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Καζηνξηάο
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Κνδάλεο
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔ Φιώξηλαο
Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ
Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο & Φπζηθώλ Πόξσλ (έδξα)
Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Κνδάλεο
Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Φιώξηλαο
Γεκόζηαο Τγείαο (έδξα)
Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρόιεζεο, Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Γηνίθεζεο
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Γξεβελώλ
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Καζηνξηάο
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ΠΔ Φιώξηλαο
Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (έδξα)
Κηεληαηξηθήο (έδξα)
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Γξεβελώλ
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Καζηνξηάο
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Κνδάλεο
Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Φιώξηλαο
Οηθνλνκηθνύ
Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ
Σερληθώλ έξγσλ (έδξα)
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Γξεβελώλ
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Καζηνξηάο
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Κνδάλεο
Σερληθώλ έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο
Απηνηειέο Σκήκα ΠΑΜ/ΠΔΑ
Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Φιώξηλαο
Γεληθό άζξνηζκα

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο

Πύνακασ 41: ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (208)

2
4
9
1 15
6
5
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1
2
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5
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1
8
25
3
2
1
2 208
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Πύνακασ 37: Αριθμητικό κατανομό προςωπικοϑ Σμημϊτων (υπαγϐμενων ςε Γεν. Διεϑθυνςη)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Ανϊπτυξησ ΠΕ Κοζϊνησ
Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων (ϋδρα)
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Γρεβενών
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Κοζϊνησ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Κοζϊνησ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ΣΜΗΜΑ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Διοικητικών Διαδικαςιών
Απαςχϐληςησ
Εμπορύου
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ
Τπηρεςιών και επαγγελμϊτων υγεύασ
Αθλητιςμοϑ και Πολιτιςμοϑ
Κοινωνικόσ Εργαςύασ
Κοινωνικών Τπηρεςιών
Διαφϊνειασ
χεδιαςμοϑ
ΚΣΕΟ
Κτηνιατρικόσ Αντύληψησ Υαρμϊκων
Σεκμηρύωςησ
Τδροοικονομύασ
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων
Εργαςτηρύων
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ & Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ & Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ & Απαςχϐληςησ
Επαγγϋλματοσ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Παιδεύασ & Απαςχϐληςησ

Αριθμϐσ
υπαλλόλων
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ
Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων (ϋδρα)
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ

ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Οικονομικοϑ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου &
Σουριςμοϑ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Επαγγϋλματοσ
Σεχνικών Εφαρμογών
Δια Βύου Μϊθηςησ & Παιδεύασ
Σουριςμοϑ
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ
Ελϋγχου
Υαρμϊκων & Υαρμακεύων
Δημϐςιασ Τγιεινόσ
Πρϐληψησ & Προαγωγόσ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
υντονιςμοϑ
Προςϐδων & Περιουςύασ
Αδειών Κυκλοφορύασ
ΚΣΕΟ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
ΚΣΕΟ
Αλιεύασ
Κτηνιατρικόσ
Τγεύασ των Ζώων
Φορόγηςησ Αδειών, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, Ενϋργειασ
& Υυςικών Πϐρων
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Φορόγηςησ Αδειών, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, Ενϋργειασ
& Υυςικών Πϐρων
Τποςτόριξησ τησ Εκπαύδευςησ
Υαρμϊκων & Υαρμακεύων
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ

ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ

ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ

ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.

Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)

Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ

Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.

Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ

ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ (ϋδρα)
Αγροτικόσ Οικονομύασ (ϋδρα)
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ

ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ

ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Ελϋγχου
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ
Ελϋγχου
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ
Ελϋγχου
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ
Περιβαλλοντικόσ Τγιεινόσ & Τγειονομικοϑ
Ελϋγχου
Κοινωνικόσ Αρωγόσ
χεδιαςμοϑ & Τποςτόριξησ υςτημϊτων
Υορϋων
χεδιαςμοϑ Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών για
τον Πολύτη
Προμηθειών
Προςωπικοϑ & Μιςθοδοςύασ
Προμηθειών
Προμηθειών
Φορόγηςησ Αδειών Οδόγηςησ
Φορόγηςησ Αδειών Οδόγηςησ
Σεχνικϐ Σμόμα
Φορόγηςησ Αδειών Αυτοκινότων & Σεχνικών
Θεμϊτων Αμυνταύου
Φορόγηςησ Αδειών Οδόγηςησ
Ποιοτικοϑ & Υυτοϒγειονομικοϑ Ελϋγχου
Ποιοτικοϑ & Υυτοϒγειονομικοϑ Ελϋγχου
Ποιοτικοϑ & Υυτοϒγειονομικοϑ Ελϋγχου
Αλιεύασ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
Περιβϊλλοντοσ
Περιβϊλλοντοσ & Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Καςτοριϊσ
Περιβϊλλοντοσ & Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Κοζϊνησ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
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ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διούκηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Οικονομικοϑ
Οικονομικοϑ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Πολιτικόσ Γησ (ϋδρα)
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Γρεβενών
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Υλώρινασ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Περιβϊλλοντοσ & Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Υλώρινασ
Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Φορόγηςησ Αδειών, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, Ενϋργειασ
& Υυςικών Πϐρων
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ
Υαρμϊκων & Υαρμακεύων
Πληροφορικόσ ΠΕ Γρεβενών
Πληροφορικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Τποςτόριξησ Περιφερειακών υςτημϊτων
Γραμματεύασ
Γραμματεύασ
Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
Γραμματεύασ
Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
Προςωπικοϑ & Μιςθοδοςύασ
Μιςθοδοςύασ
Σαμειακόσ Τπηρεςύασ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Σεχνικϐ Σμόμα
Αδειών Κυκλοφορύασ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Αλιεύασ
Αλιεύασ
Κτηνιατρικόσ
Κτηνιατρικόσ Δημϐςιασ Τγεύασ
Εποικιςμοϑ & Αναδαςμοϑ
Κινότρων Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ
Δομών Περιβϊλλοντοσ
Δομών Περιβϊλλοντοσ
Εργαςτηρύων
Εμπορύου & Σουριςμοϑ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Κοζϊνησ
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Οικονομικοϑ
Οικονομικοϑ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ

ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.

Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Διούκηςησ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Γρεβενών
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Κοζϊνησ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Πολιτικόσ Γησ (ϋδρα)
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Διούκηςησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Φορόγηςησ Αδειών, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, Ενϋργειασ
& Υυςικών Πϐρων
Πληροφορικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Λογιςτικόσ Διαχεύρηςησ
Προμηθειών
Προϒπολογιςμοϑ & Λογιςτικόσ Διαχεύρηςησ
Αδειών Κυκλοφορύασ
Σεχνικϐ Σμόμα
Αδειών Κυκλοφορύασ
Σοπογραφύασ, Εποικιςμοϑ & Αναδαςμοϑ
Εφαρμογόσ Προγραμμϊτων & Ϊργων
Περιβϊλλοντοσ & Τδροοικονομύασ Π.Ε.
Γρεβενών
υλλογικών Οργϊνων
Σεχνικϐ Σμόμα
Φορόγηςησ Αδειών Οδόγηςησ
Κτηνιατρικόσ
Ποιοτικοϑ & Υυτοϒγειονομικοϑ Ελϋγχου
Σοπογραφύασ, Εποικιςμοϑ & Αναδαςμοϑ
Προγραμματιςμοϑ
Δομών Περιβϊλλοντοσ
υγκοινωνιακών Ϊργων
Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Γραμματειακόσ Τποςτόριξησ
Κτηνιατρικόσ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
Σοπογραφύασ
Γραμματεύασ
Σοπογραφύασ, Εποικιςμοϑ & Αναδαςμοϑ
χεδιαςμοϑ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ
Προςωπικοϑ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
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ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
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Σεχνικών ϋργων ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Υλώρινασ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ

Δομών Περιβϊλλοντοσ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
υγκοινωνιακών Ϊργων
Προςωπικοϑ & Μιςθοδοςύασ
Μεταφορών Εορδαύασ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
Δομών Περιβϊλλοντοσ
υγκοινωνιακών Ϊργων
υγκοινωνιακών Ϊργων
υγκοινωνιακών Ϊργων

9
9
11
11
12
12
18
20
21
21

Πύνακασ 38: Αριθμητικό κατανομό προςωπικοϑ Γραφεύων (υπαγϐμενων ςε Γεν. Διεϑθυνςη)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ
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ΓΡΑΥΕΙΟ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Γρεβενών
Αγροτικόσ Οικονομύασ Δεςκϊτησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ ερβύων
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Λευκώνα
Γραφεύο Αγροτικόσ Οικονομύασ Νεϊπολησ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο ΒοϏου
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο ιϊτιςτασ
Υυτικόσ & Ζωικόσ Παραγωγόσ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο ερβύων
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Παπαγιϊννη
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Καςτοριϊσ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Εορδαύασ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Μελύτησ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Δεςκϊτησ
Γραφεύο Αγροτικόσ Οικονομύασ Αμυνταύου
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Αμυνταύου
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Κοζϊνησ
Κτηνιατρικϐ Γραφεύο Υλώρινασ

ϑνολο
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
6
6
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Πύνακασ 39: Αριθμητικό κατανομό προςωπικοϑ Διευθϑνςεων και Αυτοτελών Τπηρεςιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ/ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΔΗΜ. ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
Ε. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Βιομηχανύασ, Ενϋργειασ & Υυςικών Πϐρων (ϋδρα)
Εξυπηρϋτηςησ του Πολύτη
Δημϐςιασ Τγεύασ (ϋδρα)
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ (ϋδρα)
Δια Βύου Μϊθηςησ, Απαςχϐληςησ, Εμπορύου & Σουριςμοϑ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Γρεβενών
Κτηνιατρικόσ (ϋδρα)
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Καςτοριϊσ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Κοζϊνησ
Δημϐςιασ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ ΠΕ Υλώρινασ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ (ϋδρα)
Πολιτικόσ Γησ (ϋδρα)
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Καςτοριϊσ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Γρεβενών
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Γρεβενών
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Γρεβενών
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καςτοριϊσ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕ Κοζϊνησ
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Υλώρινασ
Οικονομικοϑ
Διούκηςησ
Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Υλώρινασ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ
Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ ΠΕ Καςτοριϊσ
Περιβϊλλοντοσ & Φωρικοϑ χεδιαςμοϑ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Υλώρινασ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Γρεβενών
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Καςτοριϊσ

Αριθμϐσ
υπαλλόλων
1
2
3
3
4
4
5
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
16
17
18
18
19
21
22
25
25
26
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ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΜΕΣ.& ΕΠΙΚ.
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
ΑΝ. ΠΡΟΓ.,ΠΕΡ. & ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΣΗΝ.
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Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Κοζϊνησ
Σεχνικών ϋργων (ϋδρα)
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Καςτοριϊσ
Σεχνικών ϋργων ΠΕ Κοζϊνησ
Αγροτικόσ Οικονομύασ & Κτηνιατρικόσ ΠΕ Υλώρινασ

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΤΠΑΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΓΔ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ

26
29
34
34
41
45
585

Αυτοτελϋσ Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη ΠΕ Κοζϊνησ
Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη ΠΕ Υλώρινασ
Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ Καςτοριϊσ
Γραφεύο Νομικόσ Τπηρεςύασ Υλώρινασ
Γραφεύο Περιφερειϊρχη
Αυτοτελϋσ Σμόμα ΠΑΜ/ΠΕΑ
- Γραφεύο ΠΕ Υλώρινασ (0)
- Γραφεύο ΠΕ Καςτοριϊσ (1)
- Γραφεύο ΠΕ Γρεβενών (1)
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου & Δημοςύων χϋςεων (ϋδρα)
Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ
(ϋνασ υπϊλληλοσ ανϊ ΠΕ)

ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΤΠΑΓΟΜΕΝΩΝ Ε ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ
ΜΟΝΑΔΕ
ΤΝΟΛΟ

0
1
1
1
1
1
2
3
4
14
599 *

*Δε ςυμπεριλαμβϊνονται οι (4) Προώςτϊμενοι Γενικών Δ/νςεων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Α΄ φϊςη τεκμηρύωςησ - Ερωτηματολϐγιο υλλογόσ
Πληροφορύασ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Σαρ. Γ/λζε

:

Σει.
Fax

:
:

ΘΕΜΑ :

Κνδάλε, 11 Μαξηίνπ 2016
Α.Π.: 32554/669

Γεκνθξαηίαο 27
Γηνηθεηήξην
Κνδάλε-50131
24613-51294
24610-47221

Πξνο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

Αποζηολή Ερωηημαηολογίοσ για ηην αναδιοργάνωζη και ηον αναζτεδιαζμό
ηων δομών ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

ην πιαίζην ηνπ επηρεηξνύκελνπ νξγαλσηηθνύ αλαζρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο, έρνπλ ηεζεί ζαθείο
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη πξνο ηελ θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο κηαο πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο νξζνινγηθά
αλαδηαξζξσκέλεο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο, ε νπνία ζα πξνθύςεη κεηά από ζπζηεκαηηθή
κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ δνκώλ.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο θαηεύζπλζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ επηρεηξνύκελσλ νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ κέζσ
ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ πθηζηάκελσλ δπζιεηηνπξγηώλ απνηειεί κεζνδνινγηθό
πξναπαηηνύκελν θάζε αλαζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Βάζεη απηήο ηεο αξρήο, ζπγθξνηήζεθε αξκόδηα
Οκάδα Δξγαζίαο, ε νπνία, κεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ, ζα πξνηείλεη
ιύζεηο επαλαζρεδηαζκνύ ηνπ δηνηθεηηθνύ κνληέινπ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε
ηεο αληαπόθξηζήο ηεο ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο, κε ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ θαη πην
επέιηθησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σειηθό πξντόλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο
ζα είλαη ην ζρέδην ηνπ λένπ νξγαλνγξάκκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ην ζύλνιν ησλ ξπζκίζεσλ
πνπ επέθεξαλ αιιαγέο ζην πιέγκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ
άζθεζήο ηνπο.
Ωο πξώην βήκα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ζαο απνζηέιινπκε ην ζπλεκκέλν Δξσηεκαηνιόγην, ην
νπνίν είλαη απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεηε θαη λα
δηαηππώζεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο κε δνκεκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν ηξόπν.
Πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξνύκελεο αιιαγέο λα αληαπνθξίλνληαη κε αθξίβεηα ζηα δηαγλσζζέληα
πξνβιήκαηα, ε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ θαη αλάιπζεο ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ πεδίσλ θαη επεμεξγαζίαο
ιύζεσλ απαηηεί ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζπλεκπιεθόκελσλ ζηελ άζθεζε ησλ
ιεηηνπξγηώλ ησλ ππεξεζηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζεσξείηαη αλαγθαία ε επξεία θνηλνπνίεζε ηνπ
Δξσηεκαηνινγίνπ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ/λζή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
αληηθείκελν δηεμνδηθήο ζπδήηεζεο θαη λα θαηαιήμεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ.
Σα Δξσηεκαηνιόγηα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη απνζηαιεί ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 31
Μαξηίνπ, ζηηο δηεπζύλζεηο: a.lakkita@pdm.gov.gr και gd.me@pdm.gov.gr
.
πλεκκέλν:
Δξσηεκαηνιόγην αλαδηνξγάλσζεοαλαζρεδηαζκνύ ησλ δνκώλ ηεο Π.Γ.Μ.

Ο Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Αξγπξηάδεο Παληειήο

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
-

Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Πξντζηάκελνη Απηνηειώλ Σκεκάησλ/Γξαθείσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Κνηλνπνίεζε:
-

Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Γεληθνύο Γ/ληέο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 214

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΣΨΝ ΔΟΜΨΝ
ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ
το πλαύςιο του ϋργου τησ Ομϊδασ Εργαςύασ που ςυγκροτόθηκε ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ
Μακεδονύασ για τη μελϋτη και επεξεργαςύα ςχεδύου του νϋου Οργανιςμοϑ Οργϊνωςησ και
Λειτουργύασ των Τπηρεςιών τησ, κρύνεται αναγκαύα η ςυγκϋντρωςη των απϐψεων και
προτϊςεών ςασ για θϋματα που αφοροϑν ςτισ αρμοδιϐτητεσ, ςτισ διαδικαςύεσ και ςτα
ςυςτόματα διούκηςησ, ςτην οργανωτικό δομό και ςτο ανθρώπινο δυναμικϐ, ςε επύπεδο
Διεϑθυνςησ.
Η προςπϊθεια οργανωτικόσ αναδιϊρθρωςησ τησ Περιφϋρειασ πρϋπει να γύνει ςτη βϊςη
ορθολογικϐτερων κριτηρύων, προκειμϋνου να ςυντελϋςει ουςιαςτικϊ ςτη βελτύωςη τησ
λειτουργύασ των υπηρεςιών και, κατ’ επϋκταςη, τησ αποδοτικϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ
του ϋργου τησ Περιφϋρειασ, βελτιώνοντασ την εικϐνα αλλϊ και την προςφορϊ τησ ςτην τοπικό
κοινωνύα.
Δεδομϋνου του καύριου ρϐλου των ανώτερων διοικητικών ςτελεχών ςτην προςπϊθεια
οργανωτικόσ αλλαγόσ τησ Περιφϋρειασ, ειδικϊ ςτα πρώτα ςτϊδια ςχεδιαςμοϑ και ειςαγωγόσ
τησ, και του ουςιαςτικϊ ςυμμετοχικοϑ χαρακτόρα που αποδύδεται ςτην ϐλη διαδικαςύα, το
ερωτηματολϐγιο αποςτϋλλεται ςε ϐλουσ τουσ προώςταμϋνουσ Διεϑθυνςησ.
Σα ςτοιχεύα που θα ςυλλεχθοϑν θα αξιοποιηθοϑν απϐ την Ομϊδα Εργαςύασ, η οπούα, μετϊ απϐ
ςυγκροτημϋνη μελϋτη των διαπιςτωμϋνων προβλημϊτων και αξιολϐγηςη των προτϊςεων
βελτύωςησ, θα προβεύ ςε επεξεργαςύα ςχεδύου αναδιοργϊνωςησ του διοικητικοϑ μοντϋλου τησ
Περιφϋρειασ, με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ αποδοτικϐτητασ και αποτελεςματικϐτητασ των
υπηρεςιών καθώσ και την αναβϊθμιςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών.
Σο ερωτηματολϐγιο δομεύται ςε δϑο τμόματα:
Σο Σμόμα Α αποςκοπεύ ςτην καταγραφό προβλημϊτων και αδυναμιών, καθώσ και προτϊςεων
ςε ςχϋςη με τη λειτουργύα των οργανωτικών δομών, βϊςει των αςκοϑμενων/μεταφερϐμενων
αρμοδιοτότων και των υφιςτϊμενων διαδικαςιών και ςυςτημϊτων διούκηςησ ςε επύπεδο
Διεϑθυνςησ.
Σο Σμόμα Β αποςκοπεύ ςτον εντοπιςμϐ προβλημϊτων και αδυναμιών, καθώσ και ςτη
διατϑπωςη προτϊςεων βελτύωςησ τησ υφιςτϊμενησ οργανωτικόσ δομόσ και βϋλτιςτησ
αξιοπούηςησ των διαθϋςιμων ανθρώπινων πϐρων.
Παρακαλεύςθε να ςυμπληρώςετε και να αποςτεύλετε ηλεκτρονικϊ το παρϐν ερωτηματολϐγιο
(ςε μορφό Word) το αργϐτερο ϋωσ 31 Μαρτύου ςτισ διευθϑνςεισ:
a.lakkita@pdm.gov.gr και gd.me@pdm.gov.gr
Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ό πιθανϋσ ερωτόςεισ ςχετικϊ με το ερωτηματολϐγιο μπορεύτε να
απευθϑνεςτε ςτισ ανωτϋρω διευθϑνςεισ ι/και ςτα τθλζφωνα 2461052729 και 2461351282.

Ευχαριςτοϑμε εκ των προτϋρων για τη ςυνεργαςύα
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1 - 1ης Φάζης Έρεσνας
(σλλογής δεδομένων ποσ αθορούν ζηην παρούζα καηάζηαζη και προηάζεων
βεληίωζης από ηα ανώηερα ζηελέτη)
ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο
υντϊκτη
ΣΙΣΛΟ Τπηρεςύασ
Γεν. Δ/νςη
Δ/νςη
Αυτοτελϋσ
Σμόμα/Γραφεύο
Σηλ. Επικοινωνύασ
e-mail

τελϋχωςη ανϊ Σμόμα
α/α

Σύτλοσ Σμόματοσ

Αριθμϐσ υπαλλόλων
(ςε κϊθε Σμόμα)

1
2
3
4
5
6
7
Επύπεδο
εκπαύδευςησ
υπαλλόλων
(αριθμϐσ)

χϋςεισ εργαςύασ
(αριθμϐσ)

ΤΕ

…

ΣΕΙ

…

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑ
ΚΟ

…

ΔΕ

…

ΑΕΙ

…

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚ
Ο

…

ΜΟΝΙΜΟΙ

…

ΤΜΒΑΕΙ
ΕΡΓΟΤ

…

ΛΟΙΠΕ
ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ

…

ΙΔΑΦ

…

ΙΔΟΦ

…

Τπϊλληλοι που
ϋχουν πρϐθεςη
αποχώρηςησ ϋωσ το
2019
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ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Α. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ
Αρμοδιϐτητεσ:
1. Τπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που αναγρϊφονται ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ τησ
Περιφϋρειασ (Π.Δ. 146/2010) αλλϊ δεν αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςό ςασ; Αν ναι, ποιεσ
και γιατύ;

2. Ποια προβλόματα εντοπύζετε ςτην ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ Δ/νςό ςασ που
αναγρϊφονται ςτον υφιςτϊμενο Οργανιςμϐ τησ Περιφϋρειασ (Π.Δ. 146/2010) και
αςκοϑνται απϐ τη Δ/νςό ςασ;

3. Τπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που πρϐκειται να μεταφερθοϑν ό ϋχουν όδη μεταφερθεύ
ςτη Δ/νςό ςασ μϋςω νομοθετικών ρυθμύςεων και, αν ναι, ποιεσ εύναι οι
προϒποθϋςεισ για την ϊςκηςό τουσ; (π.χ. προςωπικϐ, υλικοτεχνικού/οικονομικού
πϐροι, κ.λπ.)
(Αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο βρίςκεται θ επικείμενθ μεταφορά αρμοδιοτιτων ι βάςει ποιασ
νομοκετικισ ρφκμιςθσ ζχει γίνει θ μεταφορά, π.χ. πρόταςθ/ςχζδιο νόμου, διαβοφλευςθ ι νόμοσ Χ
που προβλζπει τθ μεταφορά των ψ αρμοδιοτιτων από …/…/……..).

4. Παρατηρεύτε επικαλϑψεισ μεταξϑ των αρμοδιοτότων τησ Δ/νςόσ ςασ και ϊλλων
υπηρεςιών του φορϋα ό ϊλλων φορϋων; Αν ναι, ποιεσ εύναι;
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5. Θεωρεύτε ϐτι υπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται απϐ ϊλλουσ φορεύσ ενώ θα
ϋπρεπε να αςκοϑνται απϐ την Περιφϋρεια, και δη τη Δ/νςό ςασ, προκειμϋνου να
ικανοποιοϑνται αποτελεςματικϐτερα οι αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ και των
πολιτών; Αν ναι, ποιεσ και γιατύ;

6. Αντύςτροφα, υπϊρχουν αρμοδιϐτητεσ που αςκοϑνται απϐ την Περιφϋρεια, και δη τη
Δ/νςό ςασ, ενώ θεωρεύτε ϐτι θα ϋπρεπε να αςκοϑνται απϐ ϊλλουσ φορεύσ; Αν ναι,
ποιεσ και γιατύ;

Διαδικαςύεσ & υςτόματα διούκηςησ:
7. Πώσ αξιολογεύτε το επύπεδο υποςτόριξησ των υπηρεςιών τησ Δ/νςόσ ςασ απϐ τισ
υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ ςε ζητόματα ϐπωσ:
- Νομικό υποςτόριξη;

- Διοικητικό - γραμματειακό υποςτόριξη;

- Τποςτόριξη ςε θϋματα πληροφορικόσ;

- Τποςτόριξη ςε θϋματα οικονομικόσ διαχεύριςησ;
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- Τποςτόριξη ςε θϋματα προμηθειών;

- Ωλλο;

8. Ποιεσ λειτουργύεσ / δραςτηριϐτητεσ τησ Τπηρεςύασ ςασ θεωρεύτε ϐτι θα ϋπρεπε να
υποςτηρύζονται με ςυςτόματα πληροφορικόσ & επικοινωνιών (ΣΠΕ) για τη
βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και αποδοτικϐτητϊσ τουσ;

9. ε ποιο βαθμϐ το προςωπικϐ τησ Δ/νςόσ ςασ διαθϋτει επαρκεύσ ψηφιακϋσ δεξιϐτητεσ
ςτη χρόςη:
- εφαρμογών αυτοματιςμοϑ γραφεύου;

- εξειδικευμϋνων εφαρμογών που διαθϋτει η Δ/νςό ςασ για τισ λειτουργύεσ/διαδικαςύεσ
τησ;

Β. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΕ ΔΟΜΕ & ΠΟΡΟΙ
Οργανωτικό Δομό:
10. Ποια προβλόματα εντοπύζετε ςτην υφιςτϊμενη οργανωτικό δομό τησ Περιφϋρειασ
(Π.Δ. 146/2010);
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11. Θεωρεύτε ϐτι εύναι ςκϐπιμη η ανακατανομό των αρμοδιοτότων ςτα Σμόματα τησ
Δ/νςόσ ςασ;

12. Εύναι δυνατϐν κϊποιεσ οργανικϋσ μονϊδεσ ό ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιϐτητεσ να
ςυγχωνευθοϑν ό να μεταφερθοϑν ςε ϊλλη μονϊδα τησ Περιφϋρειασ, προκειμϋνου να
βελτιωθεύ η λειτουργύα τουσ ό/και να επιτευχθοϑν οικονομύεσ κλύμακασ;

13. Τπϊρχουν προβλόματα ςτην υφιςτϊμενη δομό και λειτουργύα των γεωγραφικϊ
αποκεντρωμϋνων υπηρεςιών κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα, αναφορικϊ τϐςο με τη
Δ/νςό ςασ ϐςο και με την Περιφϋρεια ςτο ςϑνολϐ τησ;

14. Αναφϋρατε ςυνόθεισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ παρουςιϊζονται προβλόματα
ϋλλειψησ ςυντονιςμοϑ και κακόσ επικοινωνύασ μεταξϑ των υπηρεςιών. Πώσ
μποροϑν, κατϊ τη γνώμη ςασ, να αντιμετωπιςτοϑν;

15. Αξιοποιοϑνται επαρκώσ υποςτηρικτικϊ ϐργανα ςυντονιςμοϑ (π.χ. Επιτροπϋσ,
υμβοϑλια, Ομϊδεσ εργαςύασ); Τπϊρχει ανϊγκη θεςμοθϋτηςησ νϋων ό κατϊργηςησ
υφιςτϊμενων;
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Ανθρώπινο Δυναμικϐ:
16. Οι κλϊδοι/ειδικϐτητεσ και τα προςϐντα του υπϊρχοντοσ προςωπικοϑ αντιςτοιχοϑν
ςτισ απαιτόςεισ των λειτουργιών τησ Δ/νςόσ ςασ;

17. Πϐςοι υπϊλληλοι ανόκουν ςτη δϑναμη τησ Δ/νςόσ ςασ, αλλϊ:
- δεν εργϊζονται ςόμερα λϐγω απϐςπαςησ;
- αςκοϑν παρϊλληλα καθόκοντα ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ;
Αναφϋρατε τυχϐν προβλόματα που δημιουργοϑνται ςε κϊθε περύπτωςη.

18. ε ποιο βαθμϐ κρύνετε ϐτι θα βοηθοϑςε η εφαρμογό μύασ ςυςτηματικόσ πολιτικόσ
ανϊπτυξησ και επιμϐρφωςησ των ςτελεχών τησ Περιφϋρειασ; Προςδιορύςτε τα πεδύα
ςτα οπούα θεωρεύτε ϐτι χρειϊζεται επιμϐρφωςη το προςωπικϐ τησ Δ/νςόσ ςασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Β΄ φϊςη τεκμηρύωςησ - online ϑςτημα
Καταγραφόσ Αρμοδιοτότων - Διαδικαςιών / Τπολογιςμοϑ Υϐρτου
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Σαρ. Γ/λζε

:
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:
:
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Γεκνθξαηίαο 27
Γηνηθεηήξην
Κνδάλε-50131
24613-51294
24610-47221

Κνδάλε, 20 Μαΐνπ 2016
Α.Π.: 66467/1250
Πξνο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

Καηαγραθή Αρμοδιοηήηων-Διαδικαζιών και εκηίμηζη αναγκών ζηελέτωζης
ζηο πλαίζιο αναδιοργάνωζης και αναζτεδιαζμού ηων δομών ηης Περιθέρειας
Δσηικής Μακεδονίας

Μεηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία, από ηελ αξκόδηα Οκάδα Δξγαζίαο, ησλ απαληήζεσλ ζην
Δξσηεκαηνιόγην πνπ θιεζήθαηε λα ζπκπιεξώζεηε, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ ππαιιήισλ
ηεο κνλάδαο ζηελ νπνία πξνΐζηαζζε, εληνπίζηεθαλ πθηζηάκελεο δπζιεηηνπξγίεο θαη αλαδείρζεθαλ
πξνβιήκαηα αιιά θαη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ππεξεζηώλ.
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθε είλαη ε μη ζαθής διαηύπωζη θαη ε μη
αναλσηική περιγραθή ηων αρμοδιοηήηων, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Π.Γ. 146/2010 αιιά θαη
ζην Ν. 3852/2010, κε απνηέιεζκα ηε ζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
επηκεξίδνληαη ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο. ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ απαηηείηαη
περαιηέρω ανάλσζη, αναδιαηύπωζη και επικαιροποίηζη ηων αρμοδιοηήηων, ζε ζρέζε κε ηηο
αλαγξαθόκελεο ζηνλ πθηζηάκελν Οξγαληζκό. Ο αλαζεσξεκέλνο Οξγαληζκόο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβεη όιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη από ηελ θαηάξηηζή ηνπ αιιά θαη ηηο παξαιείςεηο
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί από ηηο Τπεξεζίεο.
Πεξαηηέξσ, ην βαζηθό πξόβιεκα πνπ αλαδείρζεθε θαζνιηθά είλαη ε ελλιπής ζηελέτωζη ησλ
ππεξεζηώλ. Δίλαη πξνθαλέο όηη νπνηαδήπνηε νξγαλσηηθή δνκή, όζν νξζνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ζρεδηαζκέλε θη αλ είλαη, εάλ δελ κπνξεί λα ζηειερώζεη άξηηα ηηο κνλάδεο πνπ πξνβιέπεη, δε ζα έρεη
θαη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο απνηειέζκαηνο. Δπνκέλσο, ε λέα νξγαλσηηθή δνκή ζα πξέπεη λα
εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αλάγθεο επαξθνύο ζηειέρσζεο ησλ κνλάδσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ κε αμηόπηζην θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν αθελόο νη αξκνδηόηεηεο πνπ
αζθνύληαη ζηελ πξάμε αλά πθηζηάκελε νξγαληθή κνλάδα αθεηέξνπ νη αλάγθεο ζηειέρσζεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζή ηνπο, θξίζεθε ζθόπηκε από ηελ Οκάδα ε ρξήζε ελόο
απηνκαηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο. Γηα ην ιόγν απηό, αλαπηύρζεθε έλα
απηνκαηνπνηεκέλν ύζηεκα Καηαγξαθήο Αξκνδηνηήησλ - Γηαδηθαζηώλ/Τπνινγηζκνύ Φόξηνπ
Δξγαζίαο.
Σα αηηήκαηα ηεο ελίζρπζεο ηνπ δπλακηθνύ ησλ κνλάδσλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηεθκεξησζνύλ ζε
ζπλδπαζκό κε ζπγθεθξηκέλεο Αξκνδηόηεηεο – Γηαδηθαζίεο (θαζήθνληα) θαη κε ζηνηρεία όγθνπ θαη
ζπρλόηεηαο άζθεζήο ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηύπσζε ησλ πξαγκαηηθώλ
αλαγθώλ ζηειέρσζεο θαη, ζε επόκελε θάζε, ε απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο
κε ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο (ζηνρνζεζία).
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Οδεγίεο Καηαρώξεζεο
Γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ύζηεκα, αθνινπζήζηε ηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν:
http://10.128.106.34/tasks
Ζ πξόζβαζε είλαη εθηθηή κόλν από Ζ/Τ ηεο Πεξηθέξεηαο (κέζσ ΤΕΔΤΞΗ).
ην ζπλεκκέλν έγγξαθν παξέρνληαη νδεγίεο ρξήζεο.
Κξίλεηαη ζθόπηκε ε επηκειήο ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ πζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα
εμήο:
Οη Αξκνδηόηεηεο αλαιύνληαη πεξαηηέξσ ζε Γηαδηθαζίεο θαη Δλέξγεηεο. Οη Αξκνδηόηεηεο ή/θαη
Γηαδηθαζίεο, όπσο αθξηβώο ζα θαηαγξαθνύλ από ηηο Τπεξεζίεο, ζα κεηαθεξζνύλ ζην ρέδην
ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ αλά νξγαληθή κνλάδα όιεο
νη αξκνδηόηεηεο (θύξηεο θαη βνεζεηηθέο) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πθηζηάκελν Οξγαληζκό ή ζε
άιιν λνκνζέηεκα, αθόκε θαη απηέο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ αζθνύληαη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ηα πεδία ηνπ ΜΔΡΟΤ Β δε ζπκπιεξώλνληαη.
ε επίπεδν Δλεξγεηώλ, ζα πξέπεη λα αλαιπζνύλ νη θύξηεο αξκνδηόηεηεο πνπ απαηηνύλ
ζεκαληηθνύο πόξνπο (αλζξώπηλν δπλακηθό/αλζξσπνώξεο). Οη βνεζεηηθέο αξκνδηόηεηεο ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα θαηαγξαθνύλ κέρξη θαη ην επίπεδν Γηαδηθαζίαο (είλαη επηζπκεηή, αιιά
όρη αλαγθαία ε αλάιπζή ηνπο ζε επίπεδν Δλεξγεηώλ). Ο δηαρσξηζκόο θύξησλ-βνεζεηηθώλ
αξκνδηνηήησλ επαθίεηαη ζηηο Τπεξεζίεο, κε βάζε ηε ζπρλόηεηα, ηνλ όγθν θαη ηε ζεκαληηθόηεηά
ηνπο (βαξύηεηα ησλ εθξνώλ θαη επηπηώζεσλ από ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο).
ηελ θεληξηθή ζειίδα (ζειίδα ΑΝΑΕΖΣΖΖ) επηιέγεηαη ν ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο θαη αλαδεηείηαη
ε θάζε Αξκνδηόηεηα/Γηαδηθαζία αλά Σκήκα/Γξαθείν, εθόζνλ ππάξρεη ήδε θαηαγεγξακκέλε ζην
αλαδπόκελν παξάζπξν (ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία πξνήιζαλ από ηελ πξώηε θάζε
θαηαγξαθήο δηαδηθαζηώλ ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην ΔΠΗΔΤ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε). εκεηώλεηαη όηη ε ππάξρνπζα δηαηύπσζε κπνξεί λα αιιάμεη. Δπίζεο, κπνξεί λα
γίλεη εθ λένπ εγγξαθή Αξκνδηόηεηαο/Γηαδηθαζίαο.
ηελ θαξηέια ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ζπκπιεξώλνληαη δύν Μέξε:
ην Μέξνο Α θαηαγξάθνληαη νη Αξκνδηόηεηεο θαη νη πξνβιεπόκελεο Γηαδηθαζίεο αλά Γεληθή
Γηεύζπλζε, Γηεύζπλζε, Σκήκα/Γξαθείν.



ην Μέξνο Β:
ηελ 1ε ζηήιε, ε θάζε Αξκνδηόηεηα/Γηαδηθαζία αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο Δλέξγεηεο.



ηε 2ε ζηήιε, ΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΔΗ/ΔΣΟ, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ
ππνζέζεσλ/αηηεκάησλ (εηζεξρνκέλσλ) πξνο δηεθπεξαίσζε ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο
(πρλόηεηα Δλέξγεηαο).



ηελ 3ε ζηήιε, ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΔΗ/ΔΣΟ, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ ππνζέζεσλ/αηηεκάησλ
(εμεξρνκέλσλ) πνπ δηεθπεξαηώλνληαη/εμππεξεηνύληαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ δηαθνξά κεηαμύ 2εο
θαη 3εο ζηήιεο είλαη ν αξηζκόο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δελ είλαη δπλαηό λα εμππεξεηεζνύλ
επαξθώο κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό.



ηελ 4ε ζηήιε, επηιέγεηαη ε ΜΟΝΑΓΑ ΥΡΟΝΟΤ (εκέξεο, ώξεο, ιεπηά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ απνηύπσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θάζε Δλέξγεηαο.



ηηο επόκελεο ζηήιεο ζπκπιεξώλεηαη ν κέζνο αλαγθαίνο ρξόλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε
Δλέξγεηαο αλά θαηεγνξία/θιάδν ππαιιήινπ πνπ απαζρνιείηαη κε απηήλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο. Ζ εθηίκεζε γίλεηαη εκπεηξηθά θαη αλαγξάθεηαη ν κέζνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη.
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Πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο λα αληαπνθξίλνληαη όζν ην δπλαηόλ κε κεγαιύηεξε
αθξίβεηα ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ/Γηαδηθαζηώλ θαη ηνπ
απαηηνύκελνπ ρξόλνπ εθηέιεζήο ηνπο απαηηεί ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ ππαιιήισλ νη
νπνίνη θαη ηηο αζθνύλ.
Σα δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο ζα αμηνπνηεζνύλ από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ζηε δηακόξθσζε
πξόηαζεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ, σο βάζε γηα ηελ εθπόλεζε Πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ρεδίνπ ηειέρσζήο ηνπο, βάζεη ηνπ όγθνπ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ,
κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην.
Σα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη απνζηαιεί ην αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 6
Ηνπλίνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθά ή ειεθηξνληθά
κε ηνπο:
Θεόδσξν Θενδσξόπνπιν

2461052728

th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

Αζαλαζία Λαθθίηα

2461052729

a.lakkita@pdm.gov.gr

Βαζίιεην Υαηδεαπνζηόινπ

2461351282

gd.me@pdm.gov.gr

πλεκκέλν:
Παξνπζίαζε-Οδεγίεο ρξήζεο ηνπ
πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Αξκνδηνηήησλ Γηαδηθαζηώλ/Τπνινγηζκνύ Φόξηνπ
Δξγαζίαο
Ο Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Αξγπξηάδεο Παληειήο

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
-

Γεληθνί Γ/ληέο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Πξντζηάκελνη Απηνηειώλ Σκεκάησλ/Γξαθείσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Κνηλνπνίεζε:
-

Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
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Παρϊδειγμα αναζότηςησ για Διεϑθυνςη

Πατόςτε αυτϐ το κουμπύ που βρύςκεται αριςτερϊ
απϐ τη διαδικαςύα που θϋλετε να διορθώςετε.
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Καταχωρόςτε/Διορθώςτε
Σα ςτοιχεύα του μϋρουσ Α
πλερίδεηαη πξνο ηα δεμηά. Ο πίλαθαο παξέρεη δπλαηόηεηα
θαηαρώξηζεο 7 θαηεγνξηώλ (θιάδσλ)

το μϋροσ Β, διαλϋγετε αρχικϊ τισ κατηγορύεσ (κλϊδουσ) που αςχολοϑνται με την Εκτϋλεςη τησ
διαδικαςύασ.
τη ςυνϋχεια, ςε κϊθε γραμμό του μϋρουσ Β:
τη ςτόλη Ενϋργεια καταχωρόςτε την ενϋργεια/Βόμα.
τισ επϐμενεσ ςτόλεσ καταχωρεύτε τισ πραγματοποιοϑμενεσ και τισ επιθυμητϋσ διεκπεραιώςεισ
κϊθε ενϋργειασ ανϊ ϋτοσ (εκτύμηςη μϋςου ϐρου)
τη ςτόλη Μονϊδα χρϐνου διαλϋγετε λεπτϊ, ώρεσ ό μϋρεσ.
τισ επϐμενεσ 7 ςτόλεσ καταχωρεύτε χρϐνο εναςχϐληςησ των υπαλλόλων
τησ ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ με την ςυγκεκριμϋνη ενϋργεια για 1 υπϐθεςη (π.χ. εύτε
απαςχολεύται 1 μηχανικϐσ για 8 ώρεσ εύτε απαςχολοϑνται 2 μηχανικού για 4 ώρεσ γρϊφουμε 8).
υμπεριλαμβϊνεται υπερωριακό απαςχϐληςη ανεξϊρτητα απϐ το αν εύναι αμειβϐμενη.
Για ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ τησ δουλειϊσ ςασ πατόςτε ςτο αντύςτοιχο κουμπύ κϊτω απϐ τον πύνακα.

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
ηελ εξώηεζε Ζ θαηαρώξεζε έρεη νινθιεξσζεί
(ηειεπηαία εξώηεζε ζην κέξνο Α)
Αλ:
 έρεηε νινθιεξώζεη όια ηα ζηνηρεία ηεο
θαηαρώξεζεο (κέξε Α θαη Β), επηιέμηε ΝΑΗ
 απαηηνύληαη δηνξζώζεηο, επηιέμηε ΌΥΗ
 ε εγγξαθή πξέπεη λα δηαγξαθεί, παηήζηε ΠΡΟ
ΓΗΑΓΡΑΦΖ
 ηε ζπλέρεηα παηήζηε ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
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ΔΠΗΣΡΟΦΖ
 Για επιςτροφό ςτον πύνακα αποτελεςμϊτων

αναζότηςησ πατόςτε το κουμπύ Μετϊβαςησ ΠΙΨ
του Προγρϊμματοσ Περιόγηςησ.

Πατόςτε αυτϐ το κουμπύ που βρύςκεται αριςτερϊ
απϐ τη διαδικαςύα που θϋλετε να αντιγρϊψετε. Π.χ. αν
πρϐκειται για διαδικαςύα τησ ΠΕ Καςτοριϊσ και θϋλετε
να την αντιγρϊψετε ώςτε να γρϊψετε τα αντύςτοιχα
ςτοιχεύα για την ΠΕ Υλώρινασ.
Πατώντασ το κουμπύ, θα μεταβεύτε ςε κατϊςταςη
επεξεργαςύασ τησ νϋασ εγγραφόσ (αντιγρϊφου).
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ην παξάδεηγκά καο, δεκηνπξγήζεθε αληίγξαθν γηα ηελ ελέξγεηα ΤΠΑΓΩΓΖ
Σεο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Αλαπηπμηαθόο Νόκνο.

ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΦΟΤΟΥ-ΑΡΑΛΤΘΣΕΩΝ ΣΕ
ΡΟΣΩΡΛΚΟ
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ καταχώριςησ θα
προκϑψουν πύνακεσ υπολογιςμοϑ φϐρτου ϐπωσ
ςτο παρϊδειγμα που ακολουθεύ.
Η ανϊλυςη θα γύνει ςε επύπεδο Σμόματοσ, Διεϑθυνςησ
και Γενικόσ Διεϑθυνςησ.
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Επιλϋγοντασ οργανικό μονϊδα
Βλϋπουμε τα αποτελϋςματα ανϊ
Διαδικαςύα και ειδικϐτητα…

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

υνολικϋσ απαιτόςεισ
ανϊ διαδικαςύα

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 231

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

υνολικϋσ απαιτόςεισ
ανϊ ειδικϐτητα

υνολικϋσ απαιτόςεισ
ανϊ οργανικό μονϊδα.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Σαρ. Γ/λζε

:

Σει.
Fax

:
:

Γεκνθξαηίαο 27
Γηνηθεηήξην
Κνδάλε-50131
24613 51282
24610-47221

Κνδάλε, 4-10-2016
Α.Π.: 133766/2489
Πξνο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

ΘΔΜΑ

:

Οξηζηηθνπνίεζε Αξκνδηνηήησλ – Πξνηάζεηο απαηηνύκελσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ
θάιπςε ζέζεσλ επζύλεο

ΥΔΣ.

:

1.Σν αξηζκ. 32554/669/11-3-2016 έγγξαθό καο «Αποζηολή Ερωηημαηολογίοσ για
ηην αναδιοργάνωζη και ηον αναζτεδιαζμό ηων δομών ηης Περιθέρειας Δσηικής
Μακεδονίας»
2.Σν αξηζκ. 66467/1250/20-5-2016 έγγξαθό καο «Καηαγραθή ΑρμοδιοηήηωνΔιαδικαζιών και εκηίμηζη αναγκών ζηελέτωζης ζηο πλαίζιο αναδιοργάνωζης και
αναζτεδιαζμού ηων δομών ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας»
3.Σελ αξηζκ. 600/3/4-1-2016 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε πεξί ύζηαζεο ηεο νκάδαο
εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ Οξγάλσζεο θαη
Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Με ην αλσηέξσ (1) ζρεηηθό, νη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηώλ θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα
θαη αδπλακίεο θαη λα δηαηππώζνπλ πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλσηηθώλ δνκώλ,
βάζεη ησλ αζθνύκελσλ/κεηαθεξόκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. Με ην (2)
ζρεηηθό, θιήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αζθνύληαη ζηελ πξάμε αλά πθηζηάκελε
νξγαληθή κνλάδα ζην Σύζηημα Καηαγραθής Αρμοδιοηήηων – Διαδικαζιών.
Σν ζύλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηώλ, όπσο έρεη θαηαγξαθεί, είλαη δηαζέζηκν ζην
ζπλεκκέλν αξρείν.
Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνύλ νη αξκνδηόηεηεο, θαιείζζε λα καο απνζηείιεηε Δηζήγεζε πνπ ζα
πεξηιακβάλεη:
Α. Καηάινγν ησλ αξκνδηνηήησλ ή/θαη Γηαδηθαζηώλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην ηνπ λένπ
Οξγαληζκνύ, αλαγξάθνληαο
i.

Απηέο πνπ αζθνύληαη

ii.

Απηέο πνπ δελ αζθνύληαη, αιιά πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ Οξγαληζκό

iii.

Απηέο πνπ πξόθεηηαη λα αζθεζνύλ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο

Β. Πξνηάζεηο γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ κεηαμύ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (κεηαμύ Σκεκάησλ ηεο
ίδηαο Γηεύζπλζεο ή/θαη κεηαμύ Γηεπζύλζεσλ).
Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ επζύλεο, θαιείζζε ζηελ
Δηζήγεζε λα ππνβάιεηε:
Γ. Πξνηάζεηο γηα ηνπο θιάδνπο/εηδηθόηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζέζεηο επζύλεο
(Σκήκαηα, Γ/λζεηο, Γελ. Γ/λζεηο), ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αζθνύκελσλ αξκνδηνηήησλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη βάζεη ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ κνλάδσλ , από ηνπο:
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(έδξα)
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Γεληθή Γηεύζπλζε Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ Πεξηβάιινληνο &
Τπνδνκώλ

Κ. Γξίβα γηα ηηο Γ/λζεηο Σερληθώλ 'Δξγσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ
Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο

Α. Καξαθνύια γηα ζέκαηα Γηνίθεζεο
Β. Κσηνύια γηα ην ζέκα ηεο εληαίαο γξακκαηείαο
Γ. Ενιώηα γηα ζέκαηα Οηθνλνκηθήο θύζεσο
Κ. Ράιιε

Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο

Η. Κνληνγνύλε

Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο

Ε. Γαθίδε γηα ζέκαηα Κηεληαηξηθήο
Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ &
Δπηθνηλσληώλ
Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο &
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο

Β. Υαηδεαπνζηόινπ
Α. Μάγγν
Π. Αξγπξηάδε

Απηνηειείο Τπεξεζίεο

Γ. Κηνπιηδή

νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ/δηαδηθαζηώλ ζε επίπεδν Γεληθήο
Γηεύζπλζεο.
Οη εηζεγήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη απνζηαιεί ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 20
Οθησβξίνπ θαη λα απνζηαινύλ ζην e-mail: gd.me@pdm.gov.gr
πλεκκέλν:
Δληαίνο Καηάινγνο Αξκνδηνηήησλ/
Γηαδηθαζηώλ αλά νξγαληθή κνλάδα
Ο Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Αξγπξηάδεο Παληειήο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
- Οξηδόκελνη ζπληνληζηέο
Κνηλνπνίεζε:
- Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
- Γεληθνί Γ/ληέο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
- Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
- Πξντζηάκελνη Απηνηειώλ Γηεπζύλζεσλ/Σκεκάησλ/Γξαθείσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Ειςηγόςεισ για τη δημιουργύα Ενιαύασ Γραμματεύασ

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΙΗΓΗΣΗ Θ. ΘΕΟΔΨΡΟΠΟΤΛΟ
ΦΨΡΟΘΕΣΗΗ
Τα 4 κτίρια των διοικθτθρίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων κακϊσ και το Κτίριο τθσ ΗΕΡ
Ρρζπει να αναηθτθκοφν ςε κάκε κτίριο γραφεία εφκολα προςβάςιμα.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ
Τμιμα ανά κτίριο

ΣΕΛΕΦΨΗ
Απαιτοφνται … υπάλλθλοι

ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Απαιτοφνται:


… Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςυνδεδεμζνοι ςτο δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ



… Scanners



… Εκτυπωτζσ



Fax
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΟΤ
Το ειςερχόμενο μπορεί να κατατεκεί:
1. Σε ζντυπθ μορφι
α. Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ειδικά όταν απαιτείται απόδειξθ τθσ
ταυτότθτάσ του
β. Από τρίτο (ταχυδρομείο-courier)
γ. Με τυπικό FAX
2. Σε θλεκτρονικι μορφι
α. Από άλλο χριςτθ τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου
β. Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μζςω διαςυνδεδεμζνθσ εφαρμογισ
γ. Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μζςω e-mail
δ. Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με CD/DVD
Θ παραλαβι γίνεται από τθν Κεντρικι Γραμματεία.
Στθν περίπτωςθ 2γ, το e-mail του αιτιματοσ δφναται να παραλθφκεί από υπάλλθλο
κάποιασ υπθρεςίασ. Ρροκειμζνου να πρωτοκολλθκεί, πρζπει να προωκθκεί ςτθν Ενιαία
Γραμματεία.

Β. ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΗΗ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΟΤ
Απαιτείται πρωτοκόλλθςθ για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ εκτόσ των περιπτϊςεων 2α
και 2β.
Θ εργαςία εκτελείται από το προςωπικό τθσ γραμματείασ.
Μετά τθν πρωτοκόλλθςθ αποδίδονται ςτουσ αιτοφντεσ τα ςτοιχεία πρωτοκόλλθςθσ
προκειμζνου να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ του φακζλου.

ΠΡΟΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ
Κατά τθ φάςθ τθσ πρωτοκόλλθςθσ δφναται να γίνεται ζλεγχοσ πλθρότθτασ
(δικαιολογθτικϊν) ειδικά όταν υπάρχει τυποποιθμζνθ φόρμα αίτθςθσ με λίςτα
δικαιολογθτικϊν. Κακϊσ όμωσ αυτό κα δθμιουργοφςε επιπλζον κακυςτζρθςθ ςτθ
διαδικαςία τθσ πρωτοκόλλθςθσ, καλφτερα να αποφευχκεί κακϊσ κα γίνει ςτο βιμα ΣΤ.

Γ. ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ
Απαιτείται ψθφιοποίθςθ ςτισ περιπτϊςεισ 1α-1γ.
Κακϊσ πρόκειται για χρονοβόρα διαδικαςία, πρζπει να αναηθτθκεί θ ψθφιοποίθςθ ςτθν
πθγι. Να ηθτθκεί θ δθλαδι θ κατάκεςθ με τισ μορφζσ 2β-2δ.
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Θ ψθφιοποίθςθ μπορεί να γίνεται ςε χρόνο διαφορετικό τθσ πρωτοκόλλθςθσ, ιδιαίτερα
όταν πρόκειται για μεγάλο αρικμό αρχείων/ςελίδων.
Θ εργαςία εκτελείται από το προςωπικό τθσ γραμματείασ.
Ρρζπει να γίνει εκτίμθςθ των απαιτιςεων ςε scanners.

Δ. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟΤ
Θ ειςαγωγι των αρχείων ςτο ςφςτθμα πρωτοκόλλου περιλαμβάνει:
1. Μεταφόρτωςθ του αρχείου
2. Ρεριγραφι του αρχείου
Το 1ο βιμα μπορεί να γίνεται από προςωπικό τθσ γραμματείασ (ςυνικωσ απ’ αυτόν που
κάνει τθν πρωτοκόλλθςθ) ενϊ το 2ο μπορεί να γίνεται είτε από τθ γραμματεία είτε από το
προςωπικό που κα χρεωκεί το ςχετικό αίτθμα.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ και μεταφόρτωςθσ οι «φυςικοί
φάκελοι» (ζντυπα, CD) παραδίδονται ςτισ Διευκφνςεισ.

Ε. ΦΡΕΨΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ
Θ χρζωςθ των εγγράφων κατά τθν πρωτοκόλλθςι τουσ γίνεται ςτθ Διεφκυνςθ ι ςτο Τμιμα
ςτο οποίο αναφζρονται.
Ζτςι, ο Διευκυντισ ι ο τμθματάρχθσ πρζπει να ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα πρωτοκόλλου και
να χρεϊνουν τα ζγγραφα ςτουσ τμθματάρχεσ ι τουσ υπαλλιλουσ αντίςτοιχα.

Σ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ-ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΞΕΡΦΟΜΕΝΨΝ
ΕΓΓΡΑΥΨΝ
Θ αξιολόγθςθ του αιτιματοσ περιλαμβάνει μια ςειρά βθμάτων που διαφοροποιοφνται από
το είδοσ του αιτιματοσ.
Κατά τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ και μζχρι τθν παραγωγι εξερχομζνου ακολουκοφνται
βιματα τα οποία μποροφν να περιγραφοφν αναλυτικά ςτθν εφαρμογι Ρρωτοκόλλου από
τουσ χειριςτζσ του αιτιματοσ (υπαλλιλουσ υπθρεςιϊν).
Στο βιμα αυτό εφαρμόηεται το ςφςτθμα εςωτερικισ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων
κακϊσ και θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ.
Κακϊσ θ εφαρμογι πρωτοκόλλου δεν διακζτει ςχετικι δυνατότθτα, θ διαδικαςία
εςωτερικισ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων μπορεί να γίνεται με χριςθ e-mail ι με
προμικεια εφαρμογισ.

Ζ. ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΗΗ ΕΞΕΡΦΟΜΕΝΨΝ-ΕΠΙΤΝΑΧΗ ΑΡΦΕΙΨΝ
Θ πρωτοκόλλθςθ εξερχομζνων εκτελείται:
α. από τθ γραμματεία
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β. από τουσ υπαλλιλουσ-χειριςτζσ οι οποίοι διακζτουν και το ςφνολο των θλεκτρονικϊν
αρχείων-ςυνθμμζνων αλλά και το ςφνολο των ςτοιχείων των παραλθπτϊν (e-mail, fax,
ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ)
γ. από αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα εφόςον προχωριςει θ διαδικαςία θλεκτρονικοποίθςθσ
υπθρεςιϊν.
Κακϊσ ςτθ φάςθ αυτι μεταφορτϊνεται το εξερχόμενο ζγγραφο πρζπει να αποφαςιςτεί αν
το αρχείο κα είναι:




Ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον αναφερόμενο ωσ υπογράφοντα
Ψθφιακά υπογεγραμμζνο από υπάλλθλο τθσ γραμματείασ
Ζγγραφο αναρτθμζνο ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ



Μθ ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζγγραφο (δε ςυνιςτάται)

Η. ΑΠΟΣΟΛΗ/ΦΟΡΗΓΗΗ ΕΞΕΡΦΟΜΕΝΨΝ
Θ αποςτολι περιλαμβάνει:
1. Ραραλιπτεσ που λαμβάνουν τα εξερχόμενα ςε ζντυπθ μορφι.
2. Ραραλιπτεσ που λαμβάνουν τα εξερχόμενα με e-mail κακϊσ απαιτείται
επεξθγθματικό κείμενο ι επιςφναψθ και άλλων αρχείων
3. Ραραλιπτεσ που λαμβάνον τα εξερχόμενα με e-mail χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ
χειριςμόσ
4. Ραραλιπτεσ-χριςτεσ τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου (εςωτερικοί παραλιπτεσ τθσ
περιφζρειασ)
Στθν περίπτωςθ 1 θ αποςτολι μπορεί να γίνει είτε από υπαλλιλουσ τθσ γραμματείασ
είτε από υπαλλιλουσ-χειριςτζσ των Διευκφνςεων. Θ διαδικαςία αποςτολισ
περιλαμβάνει και τθν αναπαραγωγι ςε ζντυπθ μορφι των αντιγράφων (εκτφπωςθ,
φωτοτυπίεσ).
Στθν περίπτωςθ 2 κρίνεται ςκόπιμθ θ αποςτολι από τουσ υπαλλιλουσ χειριςτζσ.
Στθν περίπτωςθ 3 θ αποςτολι πρζπει να γίνεται από τουσ υπαλλιλουσ που
πρωτοκολλοφν τα εξερχόμενα, είτε είναι υπάλλθλοι τθσ γραμματείασ, είτε υπάλλθλοι
των Διευκφνςεων.
Στθν περίπτωςθ 4 γίνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι πρωτοκόλλου.
Θ χοριγθςθ αναφζρεται ςε ζντυπα/αντικείμενα που πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ
ίδιουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (π.χ βιβλιάριο, κάρτα, πινακίδα, κωδικόσ κλπ). Θ χοριγθςθ
γίνεται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ που χορθγεί τα ζντυπα/αντικείμενα.
Βιμα

Υπάλλθλοι
Γραμματείασ

Χειριςτζσ/Υπάλλθλοι
Διευκφνςεων

Α. Ραραλαβι ειςερχομζνου

Χ

Ρερίπτωςθ 2γ

Β. Ρρωτοκόλλθςθ ειςερχομζνου

Χ

Γ. Ψθφιοποίθςθ εγγράφων

Χ

Δ. Ειςαγωγι των θλεκτρονικϊν αρχείων ςτο ςφςτθμα

Μεταφόρτωςθ
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Ρεριγραφι

Ε. Χρζωςθ Εγγράφων

Χ

ΣΤ. Αξιολόγθςθ αιτιματοσ-Ραραγωγι εξερχομζνων
εγγράφων

Χ

Η. Ρρωτοκόλλθςθ εξερχομζνων-επιςφναψθ αρχείων
Θ. Αποςτολι/χοριγθςθ εξερχομζνων

Ρρωτοκόλλθςθ

Ρρωτοκόλλθςθ &
επιςφναψθ αρχείων

Ρεριπτϊςεισ 1,3,4

Ρερίπτωςθ 2
Ρερίπτωςθ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΟΙΚΟΘΕΝ
Σε περιπτϊςεισ που το ζγγραφο δθμιουργείται από τθν ίδια τθν υπθρεςία (Οίκοκεν) χωρίσ
να αποτελεί απάντθςθ ςε αίτθμα Τα βιματα που ακολουκοφνται είναι τα εξισ.

Α. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Θ ανάκεςθ εργαςίασ ςε υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ γίνεται από τουσ προϊςταμζνουσ
τμιματοσ/διεφκυνςθσ.
Δεν υπάρχει δυνατότθτα χρζωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςτο πρωτόκολλο κακϊσ δε μπορεί να
δθμιουργθκεί «φάκελοσ -εγγραφι» πριν τθν πρωτοκόλλθςθ του οίκοκεν.

Β. ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΓΓΡΑΥΟΤ
Θ διαδικαςία περιλαμβάνει μια ςειρά βθμάτων που διαφοροποιοφνται από το είδοσ τθσ
εργαςίασ.
Μζχρι τθν παραγωγι εξερχομζνου ακολουκοφνται βιματα που δεν μποροφν να
περιγραφοφν ςτθν εφαρμογι Ρρωτοκόλλου κακϊσ δεν μπορεί να δθμιουργθκεί «φάκελοσεγγραφι» πριν τθν πρωτοκόλλθςθ του οίκοκεν.
Στο βιμα αυτό εφαρμόηεται το ςφςτθμα εςωτερικισ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων
κακϊσ και θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ.
Κακϊσ θ εφαρμογι πρωτοκόλλου δεν διακζτει ςχετικι δυνατότθτα, θ διαδικαςία
εςωτερικισ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων μπορεί να γίνεται με χριςθ e-mail ι με
προμικεια εφαρμογισ.

Γ. ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΗΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΞΕΡΦΟΜΕΝΨΝ-ΕΠΙΤΝΑΧΗ
ΑΡΦΕΙΨΝ
Θ πρωτοκόλλθςθ εξερχομζνων εκτελείται:
α. από τθ γραμματεία
β. από τουσ υπαλλιλουσ-χειριςτζσ οι οποίοι διακζτουν και το ςφνολο των θλεκτρονικϊν
αρχείων-ςυνθμμζνων αλλά και το ςφνολο των ςτοιχείων των παραλθπτϊν (e-mail, fax,
ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ)
γ. από αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα εφόςον προχωριςει θ διαδικαςία θλεκτρονικοποίθςθσ
υπθρεςιϊν.

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 239

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

Κακϊσ ςτθ φάςθ αυτι μεταφορτϊνεται το εξερχόμενο ζγγραφο πρζπει να αποφαςιςτεί αν
το αρχείο κα είναι:


Ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον αναφερόμενο ωσ υπογράφοντα



Ψθφιακά υπογεγραμμζνο από υπάλλθλο τθσ γραμματείασ



Ζγγραφο αναρτθμζνο ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ



Μθ ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζγγραφο (δε ςυνιςτάται)

Δ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΞΕΡΦΟΜΕΝΨΝ
Θ αποςτολι περιλαμβάνει:
1. Ραραλιπτεσ που λαμβάνουν τα εξερχόμενα ςε ζντυπθ μορφι.
2. Ραραλιπτεσ που λαμβάνουν τα εξερχόμενα με e-mail κακϊσ απαιτείται
επεξθγθματικό κείμενο ι επιςφναψθ και άλλων αρχείων
3. Ραραλιπτεσ που λαμβάνον τα εξερχόμενα με e-mail χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ
χειριςμόσ
4. Ραραλιπτεσ-χριςτεσ τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου (εςωτερικοί παραλιπτεσ τθσ
περιφζρειασ)
Στθν περίπτωςθ 1 θ αποςτολι μπορεί να γίνει είτε από υπαλλιλουσ τθσ γραμματείασ
είτε από υπαλλιλουσ-χειριςτζσ των Διευκφνςεων.
Στθν περίπτωςθ 2 κρίνεται ςκόπιμθ θ αποςτολι από τοσ υπαλλιλουσ χειριςτζσ.
Στθν περίπτωςθ 3 θ αποςτολι πρζπει να γίνεται από τουσ υπαλλιλουσ που
πρωτοκολλοφν τα εξερχόμενα, είτε είναι υπάλλθλοι τθσ γραμματείασ, είτε υπάλλθλοι
των Διευκφνςεων.
Στθν περίπτωςθ 4 γίνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι πρωτοκόλλου.

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΦΡΕΨΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Θ διαδικαςία «χρζωςθσ» να περιλαμβάνει ζνα τυποποιθμζνο ζγγραφο το οποίο
πρωτοκολλείται ωσ ειςερχόμενο οπότε ακολουκείται θ Διαδικαςία Διαχείριςθσ Αιτιματοσ.

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ
Μετά τθν πρωτοκόλλθςθ, οι «αναρτθτζεσ» αποφάςεισ πρζπει να αναρτθκοφν ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ
Αυτό μπορεί να γίνει:
1. μζςω τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου (θ δυνατότθτα αυτι είναι διακζςιμθ από τθν OTS,
απαιτείται όμωσ θ απόκτθςι τθσ ζναντι κάποιου τιμιματοσ)
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2. εκτόσ εφαρμογισ (μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΔΛΑΥΓΕΛΑΣ)
Στθν περίπτωςθ 1, θ ανάρτθςθ απαιτεί τθ ςυμπλιρωςθ κάποιων μεταδεδομζνων, ανάλογα
με το είδοσ του εγγράφου. Συνεπϊσ, αν και μπορεί να αναρτθκεί από τθν Εφαρμογι
πρωτοκόλλου πρζπει να γίνεται από τουσ υπαλλιλουσ-χειριςτζσ των Διευκφνςεων. Σε
απλζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να γίνεται από τθ Κεντρικι Γραμματεία
Στθν περίπτωςθ 2, θ ανάρτθςθ γίνεται από τουσ υπαλλιλουσ-χειριςτζσ των Διευκφνςεων.

ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΨΝ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΙΣΗΜΑΣΟ
Θ ενθμζρωςθ κα ςτθρίηεται ςε πλθροφορίεσ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτθν Εφαρμογι
Ρρωτοκόλλου. Απαιτείται λοιπόν άμεςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ τθσ Εφαρμογισ για κάκε
αλλαγι/βιμα από τον υπάλλθλο που ζχει χρεωκεί το φάκελο, ακόμθ κι αν το βιμα δεν
παράγει ζγγραφο (π.χ. ολοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν, αποςτολι εγγράφου για
υπογραφι κλπ). *βλ. βιματα Ε και ΣΤ τθσ Διαδικαςίασ Διαχείριςθσ Αιτιματοσ+.
Θ πλθροφόρθςθ παρζχεται με όλουσ τουσ τρόπουσ (δια ηϊςθσ, τθλεφωνικά, με e-mail, με
αλλθλογραφία κλπ)
Τρόποσ ενθμζρωςθσ με χριςθ τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου
Κάκε υπάλλθλοσ πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλου. Μςωσ απαιτθκοφν
περιςςότερεσ άδειεσ χριςθσ και ςίγουρα κα απαιτθκεί εκπαίδευςθ υπαλλιλων ςτα
παρακάτω βιματα
Βιματα
Ειςαγωγι πλθροφορίασ
1. Μεταβαίνουμε ςτθν εγγραφι που αντιςτοιχεί ςτο πρωτόκολλο του ςχετικοφ αιτιματοσ
που επεξεργαηόμαςτε
2. Ρατοφμε το κουμπί Ενζργειεσ Διεκπεραίωςθσ
3. Συμπλθρϊνουμε τθν παρακάτω φόρμα και με τθν ολοκλιρωςθ πατοφμε Αποκικευςθ
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Άντλθςθ πλθροφορίασ
1. Μεταβαίνουμε ςτθν εγγραφι που αντιςτοιχεί ςτο πρωτόκολλο του ςχετικοφ αιτιματοσ
που επεξεργαηόμαςτε
2. Ρατοφμε το κουμπί Ενζργειεσ Διεκπεραίωςθσ
3. Εμφανίηεται λίςτα ςχετικϊν ενεργειϊν τισ οποίεσ και διαβάηουμε/χρθςιμοποιοφμε για
τθν πλθροφόρθςθ του πολίτθ.
Ειδικζσ απαιτιςεισ:
Οι υπάλλθλοι που παρζχουν πλθροφόρθςθ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ εγγραφζσ όλων
των μονάδων (εκτόσ εμπιςτευτικοφ/διαβακμιςμζνου πρωτοκόλλου).

ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΠΟΛΙΣΨΝ
Οι βαςικζσ πλθροφορίεσ που μπορεί να παρζχει θ Ενιαία γραμματεία είναι οι εξισ:
1. Ροιοσ είναι ο Αρμόδιοσ φορζασ υποβολισ αιτιματοσ;
2. Ροια τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά; Εφόςον υπάρχει ςχετικι καταχϊρθςθ, μπορεί να
γίνει παραπομπι ςτο WIKI υπθρεςιϊν.
3. Ροια είναι θ πορεία εξζταςθσ ενόσ αιτιματοσ; (βλ. παραπάνω)

ΛΟΙΠΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Ραροχι εγγράφων: Εφόςον ζχουν ειςαχκεί ςτθν Εφαρμογι Ρρωτοκόλλου ι ζχουν
αναρτθκεί ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ μποροφν να δίνονται όχι μόνο πλθροφορίεσ αλλά και ζγγραφα.
Θεϊρθςθ Αντιγράφων: Δθμιουργία ακριβϊν αντιγράφων/φωτοαντιγράφων
Τιρθςθ ζντυπου αρχείου: Σχεδίων εξερχομζνων ι ακόμθ και αντιγράφων ειςερχομζνων.
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ΣΕΦΝΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ
1. Ταυτοποίθςθ χρθςτϊν (ειδικά τθλεφωνικά). Πταν δίνονται πλθροφορίεσ πρζπει να
διαςφαλίηονται προςωπικά δεδομζνα
2. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ. Των μεν υπαλλιλων τθσ γραμματείασ για τθ γενικι
λειτουργία των υπθρεςιϊν, των δε υπαλλιλων των Υπθρεςιϊν ςτθν ενθμζρωςθ τθσ
εφαρμογισ πρωτοκόλλου για «Ενζργειεσ Διεκπεραίωςθσ»
3. Κατανομι φόρτου μεταξφ υπαλλιλων γραμματειϊν και υπαλλιλων Διευκφνςεων
ςτισ διαδικαςίεσ:


Ειςαγωγι των θλεκτρονικϊν αρχείων ςτο ςφςτθμα πρωτοκόλλου (κυρίωσ ς’
ότι αφορά τθν Ρεριγραφι των ειςερχομζνων αρχείων)



Ρρωτοκόλλθςθ εξερχομζνων-επιςφναψθ αρχείων



Αποςτολι εξερχομζνων

4. Επιπλζον φόρτοσ εργαςίασ για τουσ χριςτεσ των Διευκφνςεων: Στθν κακθμερινι
τουσ εργαςία κα προςτεκεί και θ ενθμζρωςθ τθσ Εφαρμογισ Ρρωτοκόλλου. Βζβαια
κάποιοι διατθροφν ιδθ ζνα είδοσ θμερολογίου οπότε πρζπει να τουσ πείςουμε να
δουν το Ρρωτόκολλο ωσ το νζο τουσ Θμερολόγιο
5. Επιπλζον κόςτοσ για άδειεσ χρθςτϊν (ίςωσ ηθτθκεί από τθν OTS)
6. Αναηιτθςθ λφςθσ για ανάρτθςθ ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ μζςω τθσ εφαρμογισ πρωτοκόλλου
7. Αναηιτθςθ
λφςθσ
για
τθ
διακίνθςθσ/διαχείριςθσ εγγράφων

διαδικαςία

εςωτερικισ

θλεκτρονικισ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ-ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΓΓΡΑΥΨΝ-ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ
Τα βαςικά ηθτιματα που πρζπει να επιλυκοφν αφοροφν:
1. Τον τρόπο με το οποίο γίνεται


θλεκτρονικι επεξεργαςία των εγγράφων από το ςφνολο των υπογραφόντων και



ψθφιακι υπογραφι και παραγωγι του «ΣΧΕΔΛΟΥ»

2. Τον τρόπο με τον οποίο κα παράγεται το «ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ»
3. Τον τρόπο με τον οποίο κα αποκθκεφονται ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων όλα
τα παραπάνω
Ραρατίκεται ςτθ ςυνζχεια θ διαδικαςία που επιλζχκθκε από το Υπουργείο Ραιδείασ το
2013.
Συνοπτικά:
1. Δθμιουργείται το ζγγραφο από τον ςυντάκτθ και ενεργοποιείται ςτον επεξεργαςτι
κειμζνου θ λειτουργία «ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΑΛΛΑΓΩΝ»
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2. Κάκε ζκδοςθ του εγγράφου υπογράφεται ψθφιακά και προωκείται ςτον επόμενο
(είτε με e-mail είτε με χριςθ το Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγγράφων) ο οποίοσ
μπορεί να κάνει αλλαγζσ οι οποίεσ καταγράφονται ςτο ζγγραφο
3. Μετά τον ζλεγχο από τον τελικό υπογράφοντα και τθν επιςιμανςθ και απ’ αυτόν
των αλλαγϊν το ζγγραφο επιςτρζφει ςτο ςυντάκτθ
4. Το ζγγραφο διαβιβάηεται ςτθ γραμματεία για πρωτοκόλλθςθ
5. Ο ςυντάκτθσ επεξεργάηεται τθν ζκδοςθ του προθγοφμενου βιματοσ
(«πρωτοκολλθμζνου ςχεδίου») για να αφαιρζςει ςχόλια και να δθμιουργιςει τθν
«ΤΕΛΙΚΘ ΕΚΔΟΣΘ ΡΟΣ ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΘ» τθν οποία κα ςτείλει ςτο πρωτόκολλο για
δθμιουργία «ΑΚΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟΥ»
6. Στθν εφαρμογι πρωτοκόλλου ειςάγεται θ ζκδοςθ «ΑΚΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟΥ»
7. Στο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων διατθροφνται τουλάχιςτον οι εκδόςεισ των
βθμάτων 3 και 5 (δθλαδι Σχζδιο χωρίσ πρωτόκολλο, Σχζδιο με πρωτόκολλο,
Ακριβζσ αντίγραφο)

ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ-ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΕΓΓΑΦΩΝ (ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ)
Πεδίο Εθαπμογήρ – Ανηικείμενο
Ο παξώλ θαλνληζκόο αθνξά ζηηο Γηεπζύλζεηο θαη ζηα Γξαθεία πνπ εληάζζνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ θαη Πξσηνθόιινπ (ΠΗΓΔΠ).
Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο:
1. έθδνζε θαη δηαθίλεζε κε δηαβαζκηζκέλσλ εγγξάθσλ, εληόο ησλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο (ΚΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΑΙΘ).
2. ζύληαμε θαη πξνώζεζε γηα ππνγξαθή ζρεδίσλ εγγξάθσλ θαη ππεξεζηαθώλ ζεκεησκάησλ.
3. πξσηνθόιιεζε ζρεδίσλ εγγξάθσλ, δεκηνπξγία πηζηώλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη γεληθόηεξα δηεθπεξαίσζε
ησλ εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ.
……………..
Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη κε ηελ επηθύιαμε ησλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, θαζώο θαη ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σύνηαξη εγγπάθος
Ο ζπληάθηεο δεκηνπξγεί ειεθηξνληθό έγγξαθν ρξεζηκνπνηώληαο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Δθόζνλ απηό
αθνξά ζρέδην εγγξάθνπ ζέηεη ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ πιαίζην θεηκέλνπ κε ηε θξάζε «ΥΔΓΙΟ
ΔΓΓΡΑΦΟΤ», αιιηώο ζέηεη ηελ επηθεθαιίδα «ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ».
Επεξεπγαζία και διακίνηζη εγγπάθος ζηην ιεπαπσία
Η επεμεξγαζία θαη ε δηαθίλεζε ελόο εγγξάθνπ ζηελ ηεξαξρία πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν θάζεηο:
α) Φάζε δηαβνύιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ θαη
β) Φάζε ππνγξαθήο ηεο εηζήγεζεο ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ εγγξάθνπ ή ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο.
Σα επηκέξνπο βήκαηα θάζε θάζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
Α. Φάζε δηαβνχιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ
Σν έγγξαθν, καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο, απνζηέιιεηαη από ην ζπληάθηε
πξνο ηελ ηεξαξρία κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θάλνληαο ρξήζε ησλ ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθνύ
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ηαρπδξνκείνπ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνπο ππαιιήινπο από ηελ Τπεξεζία. Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε «Αίηεζε Απνδεηθηηθνύ Παξάδνζεο» ηνπ
κελύκαηνο.
2. Κάζε ππάιιεινο πνπ ιακβάλεη ην έγγξαθν κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ην δηαβάδεη κε ηελ
εθαξκνγή επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Δθόζνλ θξίλεη όηη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ πξαγκαηνπνηεί
ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. Δπίζεο, αλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα ελζσκαηώζεη πηζαλέο παξαηεξήζεηο (ζρόιηα),
επηθπιάμεηο θαη δηαθσλίεο. ηελ εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε
δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο αιιαγώλ επί ηνπ εγγξάθνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα έρεη γίλεη θαηάιιειε ξύζκηζε
ώζηε ζηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηα ζρόιηα πνπ πξνζηίζεληαη λα θαίλεηαη ην πιήξεο θαη αθξηβέο
νλνκαηεπώλπκν ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο αιιαγέο.
3. Σν έγγξαθν πξνσζείηαη ζηνλ ππάιιειν ηεο επόκελεο, ηεξαξρηθά, ζέζεο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηηο
ελέξγεηεο ηνπ βήκαηνο Α.2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Σν ηξέρνλ βήκα επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ παξαιαβή θαη
πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εγγξάθνπ από ηνλ ηεξαξρηθά αλώηεξν ππάιιειν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε
δηαβνύιεπζε.
4. Αθνινύζσο, ην έγγξαθν επηζηξέθεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ αξρηθό ζπληάθηε θέξνληαο
όιεο ηηο αιιαγέο, παξαηεξήζεηο (ζρόιηα), επηθπιάμεηο θαη δηαθσλίεο από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε
θάζε ηεο δηαβνύιεπζεο.
5. Ο αξρηθόο ζπληάθηεο ηνπ εγγξάθνπ δηακνξθώλεη ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ πξνο ππνγξαθή εγγξάθνπ
ελζσκαηώλνληαο όιεο ηηο αιιαγέο πνπ επηζεκαίλνληαη από ηηο παξαηεξήζεηο (ηα ζρόιηα) ηεο δηνηθεηηθήο
ηεξαξρίαο. Ο ζπληάθηεο δηαηππώλεη ηηο ηπρόλ επηθπιάμεηο ή δηαθσλίεο ηνπ επί ηνπ ηειηθνύ εγγξάθνπ.
Β. Φάζε ππνγξαθήο ηεο εηζήγεζεο ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ εγγξάθνπ ή ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο
Η εηζήγεζε ηνπ ζρεδίνπ εγγξάθνπ ή ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο δηαθηλείηαη πξνο ππνγξαθή κε έλαλ από
ηνπο αθόινπζνπο δύν ηξόπνπο:
Β.1 Μέζω ηου ΠΣΗΔΕΠ
1. Ο ζπληάθηεο πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην ΠΗΓΔΠ θαη εηζάγεη ην έγγξαθν ζην αξρείν ειεθηξνληθώλ
εγγξάθσλ δεκηνπξγώληαο ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νπνία ελεκεξώλεη θαηάιιεια πεδία
πιεξνθνξηώλ ηνπ εγγξάθνπ όπσο ζέκα, θαηεγνξία εγγξάθνπ, δηεύζπλζε παξαγσγήο, ηειεπηαίνο
ππνγξάθσλ, ζπλεκκέλα, ζρεηηθό εηζεξρόκελν, παξαηεξήζεηο θ.α.
2. Ο ζπληάθηεο κέζσ ηνπ ΠΖΓΔΠ ππνγξάθεη ην έγγξαθν κε ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή
(ςεθηαθή ππνγξαθή) θαη δξνκνινγεί ην ειεθηξνληθό έγγξαθν ζηνλ επόκελν παξαιήπηε κε ηε ρξήζε ηνπ
ΠΗΓΔΠ.
3. Κάζε παξαιήπηεο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζην έγγξαθν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
απνθιεηζηηθά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην ΠΗΓΔΠ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή επί ηνπ εγγξάθνπ
θαηαξγεί ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο ησλ πξνεγνχκελσλ ππαιιήισλ θαη επνκέλσο ην έγγξαθν πξέπεη λα επηζηξαθεί
ζηνλ αξρηθφ ζπληάθηε γηα λα εγθξίλεη κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηηο αιιαγέο θαη λα επαλαπξνσζήζεη ην
(ηξνπνπνηεκέλν) έγγξαθν πξνο ππνγξαθή ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Αλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ν παξαιήπηεο
πξνζζέηεη ζην έγγξαθν ηε ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή θαη ην πξνσζεί ζηνλ επόκελν παξαιήπηε. ε πεξίπησζε
πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ αλαγξάθεηαη ζρεηηθή αηηηνιφγεζε θαη ην ζρέδην νδεγείηαη ζηνλ
αξρηθφ ζπληάθηε γηα λα ιάβεη γλψζε θαη λα επαλαπξνσζήζεη ην έγγξαθν ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία.
Σν ηξέρνλ βήκα επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ παξαιαβή θαη ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ από ηνλ
ηειηθό ππνγξάθνληα.
4. Ο ηειηθφο ππνγξάθσλ πξνσζεί ην έγγξαθν ζην ζπληάθηε ή άιινλ ππάιιειν πνπ νξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία,
ν νπνίνο επηβεβαηψλεη φηη ην ηειηθφ έγγξαθν έρεη ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο (ςεθηαθέο ππνγξαθέο).
Β.2 Μέζω ηλεκηρονικού ηαχυδρομείου
1. Ο ζπληάθηεο ππνγξάθεη ην έγγξαθν κε ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή (ςεθηαθή ππνγξαθή)
θαη δξνκνινγεί ην ειεθηξνληθό έγγξαθν ζηνλ επόκελν παξαιήπηε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
2. Κάζε παξαιήπηεο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζην έγγξαθν πξέπεη λα ην επηζηξέςεη ζηνλ
αξρηθό ζπληάθηε γηα λα εγθξίλεη κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηηο αιιαγέο θαη λα επαλαπξνσζήζεη ην
(ηξνπνπνηεκέλν) έγγξαθν πξνο ππνγξαθή ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Αλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ν παξαιήπηεο
πξνζζέηεη ζην έγγξαθν ηε ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή θαη ην πξνσζεί ζηνλ επόκελν παξαιήπηε. ε πεξίπησζε
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πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ αλαγξάθεηαη ζρεηηθή αηηηνιόγεζε θαη ην ζρέδην νδεγείηαη
ζηνλ αξρηθό ζπληάθηε γηα λα ιάβεη γλώζε θαη λα επαλαπξνσζήζεη ην έγγξαθν ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Σν
ηξέρνλ βήκα επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ παξαιαβή θαη ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ από ηνλ ηειηθό
ππνγξάθνληα.
3. Ο ηειηθφο ππνγξάθσλ πξνσζεί ην έγγξαθν ζην ζπληάθηε ή άιινλ ππάιιειν πνπ νξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία,
ν νπνίνο επηβεβαηψλεη φηη ην ηειηθφ έγγξαθν έρεη ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο (ςεθηαθέο ππνγξαθέο).
4. Ο ππάιιεινο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην ΠΖΓΔΠ θαη εηζάγεη ην έγγξαθν ζην
αξρείν ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ δεκηνπξγώληαο ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ εγγξάθνπ ζηελ νπνία ελεκεξώλεη
θαηάιιεια πεδία πιεξνθνξηώλ ηνπ εγγξάθνπ όπσο ζέκα, θαηεγνξία εγγξάθνπ, δηεύζπλζε παξαγσγήο,
ηειεπηαίνο ππνγξάθσλ, ζπλεκκέλα (κε επζύλε ηνπ ππαιιήινπ ηα έληππα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα
ςεθηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ζπζθεπώλ ζάξσζεο (scanners)), ζρεηηθό εηζεξρόκελν, παξαηεξήζεηο θ.α.
Ππωηοκόλληζη εγγπάθος
1. Η γξακκαηεία δηεύζπλζεο εθόζνλ ην έγγξαθν είλαη ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην νξηζηηθνπνηεί (ην
ππεξεζηαθό ζεκείσκα παίξλεη κνλαδηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ) θαη κε ηε ρξήζε
ηνπ ΠΗΓΔΠ ην δξνκνινγεί ζηε δηεύζπλζε απνδέθηε
2. Ο ζπληάθηεο εθόζνλ ην έγγξαθν είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζρέδην εγγξάθνπ ην πξνσζεί κέζσ ηνπ
ΠΖΓΔΠ ζην γξαθείν εμεξρνκέλσλ γηα πξσηνθφιιεζε. Σν γξαθείν εμεξρνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ΠΗΓΔΠ
ελεκεξώλεη ηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ εγγξάθνπ (απνδέθηεο/θνηλνπνηήζεηο, δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ απνδεθηώλ, παξαηεξήζεηο) θαη εθδίδεη κνλαδηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ γηα ην ζρέδην
εγγξάθνπ. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ΠΖΓΔΠ δξνκνινγεί ην πξσηνθνιιεκέλν ζρέδην εγγξάθνπ ζην ζπληάθηε.
Διεκπεπαίωζη εξεπσόμενος εγγπάθος
1. Ο ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ αθαηξεί ην πιαίζην θεηκέλνπ κε ηε θξάζε «ΥΔΓΗΟ
ΔΓΓΡΑΦΟΤ» θαη ελζσκαηψλεη ζην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ. ηε
ζπλέρεηα αθαηξεί φια ηα ζρφιηα, ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο δηαθσλίεο θαη επηκειείηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
ειεθηξνληθνχ πηζηνχ αληηγξάθνπ ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ εγγξάθνπ.
2. Ο ζπληάθηεο επηκειείηαη ηελ αλάξηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ (πηζηνύ αληηγξάθνπ), εθφζνλ απαηηείηαη,
ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα (κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3861/2010). Δθόζνλ ην έγγξαθν αλαξηήζεθε ζην
πξόγξακκα Γηαύγεηα ελζσκαηώλεη ζην ειεθηξνληθό έγγξαθν ηνλ Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ)
θάλνληαο ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ.
3. Ο ζπληάθηεο αληηπαξαβάιεη ην πξσηνθνιιεκέλν ειεθηξνληθό ζρέδην εγγξάθνπ κε ην ειεθηξνληθό πηζηό
αληίγξαθν πνπ θαηαζθεύαζε. Αλ δελ δηαπηζηώζεη δηαθνξέο, απνζηέιιεη ην πηζηφ αληίγξαθν κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ζηελ ππεξεζηαθή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Γξαθείνπ Πξντζηακέλνπ
Πξσηνθφιινπ (ΓΠΠ)
4. Σν ΓΠΠ θάλνληαο ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πξνζζέηεη ζην έγγξαθν (πνπ έιαβε κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ) πιαίζην θεηκέλνπ κε ηε θξάζε «Πηζηφ Αληίγξαθν» θαη ηειηθψο ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή PDF
(πξόηππν ISO 32000-1:2008).
5. Σν ΓΠΠ κε ηελ βνήζεηα εηδηθνύ πξνο ην ζθνπό απηό ινγηζκηθνχ ππνγξάθεη ςεθηαθά ην ειεθηξνληθό
έγγξαθν PDF κε αζθαιή ρξνλνζήκαλζε (JSignPDF, XolidoSign) θάλνληαο ρξήζε ηεο ΑΓΓΤ (Αςφαλισ
Διάταξθ Δθμιουργίασ) πνπ ηνπ έρεη δηαζέζεη ε Τπεξεζία.
6. Σν ΓΠΠ εηζάγεη ην ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ έγγξαθν PDF ζην ειεθηξνληθφ αξρείν κε θαηάιιειε
ρξήζε ηνπ ΠΖΓΔΠ.
7. Σν ΓΠΠ κε ηε ρξήζε ηνπ ΠΗΓΔΠ ελεκεξώλεη ηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ εγγξάθνπ κε ηπρόλ
επηπιένλ ζηνηρεία (ΑΓΑ θ.α.) θαη εθθηλεί ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εγγξάθνπ. Σν ειεθηξνληθό πηζηό αληίγξαθν
ηνπ εγγξάθνπ απηόκαηα δξνκνινγείηαη ζηνπο απνδέθηεο ηεο εζσηεξηθήο δηαλνκήο κέζσ ηνπ ΠΗΓΔΠ
8. Σν ΓΠΠ απνζηέιιεη ην ειεθηξνληθό πηζηό αληίγξαθν ζηνπο εμσηεξηθνύο απνδέθηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Γηα ηνπο εμσηεξηθνύο απνδέθηεο πνπ δεν έσοςν γνωζηοποιήζει
ηη διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηοςρ ηασςδπομείος πξαγκαηνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο:
I. Σν ΓΠΠ ρξεζηκνπνηώληαο ην ΠΗΓΔΠ εθηππώλεη ην (ειεθηξνληθό πξσηόηππν) πηζηό αληίγξαθν ην
νπνίν αθνύ ην επηθπξώζεη (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή), ην πξνσζεί ζην γξαθείν δηεθπεξαίσζεο
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II. Σν γξαθείν δηεθπεξαίσζεο θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο όπσο αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ θαη
απνζηνιή ζηνπο εμσηεξηθνύο απνδέθηεο κε επίδνζε/ηαρπδξνκείν/θαμ.
III. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ην έληππν πηζηό αληίγξαθν πξνσζείηαη από ην γξαθείν
δηεθπεξαίσζεο ζην γξαθείν ΚΤΠΑ
9. Σν γξαθείν ΚΤΠΑ παξαθνινπζεί κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηελ ειεθηξνληθή
δηεθπεξαίσζε ησλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. Σν γξαθείν ΚΤΠΑ θάλνληαο ρξήζε ηνπ ΠΗΓΔΠ ελεκεξώλεη
ηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ εγγξάθνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο δηεθπεξαίσζήο ηνπ (εκεξνκελία δηεθπεξαίσζεο,
ππάιιεινο).
10. Σν ΓΠΠ όηαλ απαηηείηαη ελεκεξώλεη ζηελ θαξηέια εγγξάθνπ ηα πεδία πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΚΑΓ, ΦΔΚ, εκεξνκελίεο).
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Δθμιουργία ενιαίασ γραμματείασ ςτα 5 κτιρια που εδρεφουν
οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ και θ ζδρα τθσ Ρ.Δ.Μ.
ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ Δ. ΚΑΑΘΑΝΑΣΘΣ

Πρόλογοσ
 Μία ενιαία γραμματεία είναι απολφτωσ εφαρμοςτζα και αναγκαία ςυνάμα ςε
φορείσ όπου ο λόγοσ για τον οποίο υπάρχουν τα περιςςότερα ειςερχόμενα
αιτιματα, είναι κυρίωσ θ «διαπίςτευςθ». Για παράδειγμα κάνει κάποιοσ αίτθμα
ςτο ΛΚΑ για ανακεφαλαίωςθ ενςιμων και μετά από κάποιεσ μζρεσ ενθμερϊνεται να
προςζλκει για να παραλάβει το παραχκζν ζγγραφο το οποίο βεβαιϊνει
(διαπιςτεφει) το αλθκζσ και τθν ποςότθτα αυτοφ που ο πολίτθσ αιτικθκε.
 Στο φορζα μασ, οι περιςςότερεσ (αν όχι όλεσ) από τισ υπθρεςίεσ μασ δεν
αςχολοφνται με τθν παραγωγι πρωτογενοφσ προϊόντοσ (όπωσ το παράδειγμα ΛΚΑ
παραπάνω) αλλά κακαρά με τθν παραγωγι – παροχι υπθρεςίασ. Συνεπϊσ το
πρωτόκολλό τισ περιςςότερεσ φορζσ ίςωσ να μθν υπάρξει ΚΑΝ - αρχικά. Για
παράδειγμα ζρχεται πολίτθσ να αιτθκεί ζκδοςθ αδείασ για κάποια δραςτθριότθτά
του (Υγείασ – Ανάπτυξθσ – Εμπορίου – Γεωργίασ κ.λ.π.), και ίςωσ χρειαςτεί να ζρκει
και τρείσ φορζσ για να του εξθγθκοφν ξανά και ξανά ποιεσ είναι οι ςυνκικεσ
εκείνεσ που πρζπει να πλθροί και κα φζρουν εισ πζρασ τθν υπόκεςι του. Με άλλα
λόγια κα πρζπει να του παραςχεκεί πλιρθσ ςυμβουλευτικι και τεχνικι υποςτιριξθ
μζχρι να φτάςει ςτο τελευταίο βιμα τθσ υποβολισ του αιτιματοσ με όλα τα
προαπαιτοφμενα. Αυτι είναι μια ειδοποιόσ διαφορά κεςμικισ υπόςταςθσ και
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Φορζα μασ ςε ςχζςθ με υπθρεςίεσ (Εφορία –
Αςφαλιςτικά ταμεία – Λθξιαρχεία κ.λ.π. ) πρωτογενοφσ γραφειοκρατίασ.
Τρόποι λειτουργίασ τθσ Ενιαίασ Γραμματείασ.
1. 1θ πρόταςθ: Κατ αρχιν να ςυγκεντρωκοφν ανά Διεφκυνςθ όλα τα ειςερχόμενα
αιτιματα εκείνα που κα μποροφςαν απλά να κατατεκοφν απλά ωσ αιτιματα χωρίσ
καμία άλλθ διεπαφι (για ςυμβουλευτικι ςτιριξθ για παράδειγμα) με αρμόδιο
υπάλλθλο. Κατ’ αυτό τον τρόπο κα μπορζςουμε να ςυγκεντρϊςουμε τθν κρίςιμθ
μάηα εκείνων των αιτθμάτων που κα μποροφν να ανατεκοφν ςτθν υπό ςφςταςθ
Ενιαία Γραμματεία.
2. 2θ πρόταςθ: Να κατατίκενται ΟΛΑ τα αιτιματα πολιτϊν ανεξαιρζτωσ χωρίσ
επιμεριςμό και κατόπιν θ Διεφκυνςθ θ οποία απευκφνεται να καλοφςε τουσ πολίτεσ
ςε ραντεβοφ για τθν υπόκεςθ τουσ αφοφ τουσ ενθμζρωνε τθλεφωνικά ι γραπτά με
email για κάποια προκαταρκτικά τθσ υπόκεςθσ τθσ οποίασ αιτοφνταν (π.χ.
προαπαιτοφμενα).**
** (Το 2ο φυςικά απορρίφτθκε ωσ μθ ζχον υπόςταςθ, από τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ ςτθν
επιτροπι για τον οργανιςμό).
Τεχνικά ηθτιματα :
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Σε πρϊτθ φάςθ για να είναι εφικτι θ λειτουργία τθσ ενιαίασ γραμματείασ κα απαιτθκοφν 2
υπάλλθλοι & 1 τμθματάρχθσ (υπεφκυνοσ χρζωςθσ εγγράφων) κατ’ ελάχιςτο.
1. Οι υπάλλθλοι κα καταχωροφν ςτο πρωτόκολλο κάκε ειςερχόμενο ζγγραφο
2. Κα παραδίδουν αποδεικτικό ςτον πολίτθ
3. Ο προϊςτάμενοσ κα το χρεϊνει ςτθν αρμόδια Δ/νςθ.
4. Θ ψθφιοποίθςθ των ειςερχόμενων εγγράφων


είτε κα γίνεται ταυτόχρονα με τθν πρωτοκόλλθςθ



είτε ςε δεφτερο χρόνο (αν υπάρχει πολφσ φόρτοσ) μετά τθν αποχϊρθςθ του
πολίτθ.

5. Το φυςικό αρχείο (ειςερχόμενα ζγγραφα) κα χωρίηεται ανά Διεφκυνςθ και ςτο
τζλοσ τθσ θμζρασ κα αποδίδεται για αρχειοκζτθςθ ςτθ Δ/νςθ που χρεϊκθκε
ψθφιακά.
Συνκικεσ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων :

1.

Οι πολίτεσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται πωσ τα ςυνοδευτικά ζγγραφα που φζρνουν
ςτθν ενιαία γραμματεία ΔΕΝ πρζπει να είναι ςυρραμμζνα, αλλά με ςυνδετιρεσ,
ϊςτε να μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτθν ψθφιοποίθςθ. Ρροτείνεται θ δθμιουργία
ςαλονιοφ όπου οι πολίτεσ να μποροφν μόνοι τουσ να αποςυρράπτουν τα ζγγραφα
και να τα ομαδοποιοφν με ςυνδετιρεσ που κα παρζχονται εκεί.

2.

Θ εφαρμογι πρωτοκόλλου αυτι τθ ςτιγμι χρθςιμοποιεί τo Mail Server για να
ενθμερϊνει τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ και-ι Διευκφνςεισ ςτουσ οποίουσ ζχει
χρεωκεί το κάκε ειςερχόμενο. Αυτό δθμιοφργθςε τεχνικά προβλιματα τα οποία
και κα μεγεκυνκοφν :
a. Κάκε φορά που χρεϊνεται ζνα ςυνθμμζνο από mailbox se mailbox,
δθμιουργοφνται 2 αντίγραφα του ίδιου εγγράφου (ζνα ςτα ειςερχόμενα και
1 ςτα εξερχόμενα). Συνεπϊσ αν κάποιο ςυνθμμζνο ειςερχόμενο χρεωκεί ςε
5 ανκρϊπουσ, κα δθμιουργθκοφν 10 αντίγραφα του ιδίου εγγράφου ΜΟΝΟ
ςτο Mail Server, χωρίσ να υπολογίηουμε τα αντίγραφα που κα κατεβάηει ο
κάκε υπάλλθλοσ ςτον υπολογιςτι του. Αυτό δθμιοφργθςε μια τεράςτια
αφξθςθ των αποκθκευτικϊν αναγκϊν ςτο mail Server όπου μόνο τουσ
τελευταίουσ 6 μινεσ που εφαρμόςτθκε θ χρζωςθ ψθφιοποιθμζνων
εγγράφων άγγιξε το 100%. Κάτι τζτοιο φυςικά ΔΕΝ μπορεί να ςυνεχιςτεί
επ’ αόριςτο.
b. Ζνα αντίγραφο του κάκε ςυνθμμζνου επίςθσ κρατιζται ςτο Server του
πρωτοκόλλου με αποτζλεςμα και εκεί ο αποκθκευτικόσ χϊροσ να ζχει
φτάςει ςτα όριά του.
c. Ρζραν των αποκθκευτικϊν αναγκϊν των 2 κρίςιμων Servers που
αναφζρκθκαν παραπάνω, το κριςιμότερο είναι πωσ ο μεγάλοσ όγκοσ
δεδομζνων επιβαρφνει τθν ίδια τθ λειτουργία και τθν ταχφτθτα των Servers,
προκαλϊντασ ζτςι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτουσ χριςτεσ.
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Αντιμετϊπιςθ των παραπάνω είναι θ εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου Document
Management System, το οποίο πρζπει να προμθκευτοφμε (και διατίκεται ιδθ από
τθν OTS ςε ςυνεργαςία με το πρωτόκολλό τουσ).
a. Εκεί το κάκε ειςερχόμενο κα αντιμετωπίηεται ωσ μια νζα υπόκεςθ (case).
b. Κα δθμιουργείται φάκελοσ με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου και κα
τοποκετοφνται ςε αυτόν όλα τα ςυνθμμζνα.
c. Κα δίνεται πρόςβαςθ ςτο φάκελο μζςω Directory (Automatic Permissions)
ςε αυτοφσ που χρεϊνεται.
d. Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να διακζτει και υποςφςτθμα οισ εγγράφων
(Workflow) ϊςτε να φαίνεται όλθ θ διάρκεια ηωισ και πράξεων τθσ
υπόκεςθσ-αίτθςθσ αλλά και τα revisions των εγγράφων.
e. Και τελικά αν το ςφςτθμα διακζτει και ροι Διαδικαςιϊν τότε κα
ολοκλθρωκεί θ πλιρθσ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι, όχι μόνο των
εγγράφων, αλλά και των ίδιων των διαδικαςιϊν με απόλυτο ζλεγχο
χρονοδιαγράμματοσ τθσ κάκε διαδικαςίασ.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ και πιο γριγορθ είναι θ χρζωςθ ςε αντίςτοιχουσ
κοινόχρθςτουσ φακζλουσ για κάκε διεφκυνςθ όλων των ψθφιοποιθμζνων
εγγράφων, χρθςιμοποιϊντασ ζνα NAS server.

Εξοπλιςμόσ :
Εξοπλιςμόσ που κα απαιτθκεί κατ’ αρχιν είναι ο παρακάτω (για τμιμα 3 υπαλλιλων):


3 Σετ υπολογιςτϊν



1 Scanner A3 δυνατότθτασ ψθφιοποίθςθσ >60 ppm (ςελίδεσ το λεπτό)



1 NAS για αποκθκευτικό χϊρο εγγράφων



1 MFN Printer A3 laserjet (με FAX).

(Επιςυνάπτεται παράρτθμα προδιαγραφϊν)
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Παράρτθμα Προδιαγραφϊν
A/A.1.

Θ/Υ

Τουλάχιςτον με τα παρακάτω
Χαρακτθριςτικά

Θικθ + θχεία

ATX ~ 400watts

Επεξεργαςτισ

>= quad Core i5 - 2,8 GHZ, 64bit

Λειτουργικό Σφςτθμα

Windows 10 Pro GREEK

Motherboard

Υποςτιριξθ Dual Channel DDR3,
Υποςτιριξθ Δίςκων SATA 3,
On-Board Συςκευζσ: Ιχοσ, Δίκτυο

Μνιμθ

>= 4GB DDR3 DIMM >=1600 MHZ (se μια
κάρτα)

Σκλθρόσ Δίςκοσ

>= 240 GB, SSD, Εγγραφι & Ανάγνωςθ
>=500 MB/s

Οπτικά Μζςα

DVDRW +/- DOUBLE LAYER 16x sata

Κάρτα Γραφικϊν

>= 1024 MB pci

Ρλθκτρολόγιο

Microsoft

Ροντίκι

Microsoft optical

Δίκτυο

1GBps

Λοιπά

1. Ρολφμπριηο προςταςίασ υπερτάςεων
5 κζςεων.
2. Καλϊδιο δικτφου utp cat6 μικουσ 5μ.

(Πρζπει να τθροφνται οπωςδιποτε)

Ραρατθριςεισ :

(Πρζπει να τθροφνται οπωςδιποτε)

1. Τα WINDOWS να είναι
ενεργοποιθμζνα
2. Πλο το κφριο και βοθκθτικό
λογιςμικό να είναι εγκατεςτθμζνο,
παραμετροποιθμζνο, και με όλα τα
διακζςιμα ζωσ ςιμερα updates.
3. Στο τιμολόγιο να αναγράφονται οι
ςειριακοί αρικμοί του κάκε
προϊόντοσ (serial numbers)
4. Και μαηί με το τιμολόγιο να
επιςυνάπτεται αντίγραφο τθσ
εγγφθςθσ του κάκε προϊόντοσ,
ςφραγιςμζνο από τον αντίςτοιχο
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προμθκευτι, αναφζροντασ τα ζτθ
εγγφθςθσ.

A/A.2. ΟΘΟΝΘ TFT

Τουλάχιςτον με τα παρακάτω
Χαρακτθριςτικά

Συνδζςεισ

D-Sub 15 pin (επικυμθτό DVI-D)

Διαγϊνιοσ

>=20''

Κόκκοσ

0.294

Φωτεινότθτα

250 cd/m2

Αντίκεςθ

>= 1000/1

Χρόνοσ Απόκριςθσ

<= 5ms

Γωνία Κζαςθσ

>=160/160 (οριηόντια/κάκετα)

Ριςτοποιιςεισ

TCO 03

Εγγφθςθ

3 καμζνα pixel >=2 χρόνια

Ραρατθριςεισ :

1. Στο τιμολόγιο να αναγράφονται οι
ςειριακοί αρικμοί του κάκε
προϊόντοσ (serial numbers)
2. Στο τιμολόγιο να αναγράφονται τα
ζτθ εγγφθςθσ του κάκε προϊόντοσ.

(Πρζπει να τθροφνται οπωςδιποτε)

A/A.3. Scanner Ψθφιοποίθςθσ
Εγγράφων

Τουλάχιςτον με τα παρακάτω
Χαρακτθριςτικά (Fujitsu fi-6670)

General
Type

Document scanner - desktop

Interface Type

USB 2.0, SCSI

Max Supported Document Size

ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)

Scanner
Input Type

Colour
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Grayscale Depth

10-bit grey

Grayscale Depth (External)

8-bit (256 grey levels)

Colour Depth (External)

24-bit (16.7 million colours)

Optical Resolution

600 dpi x 600 dpi

Automatic Duplexing

Yes

Scan Element Type

CCD

Max Document Scan Speed B/W

90 ppm

Max Document Scan Speed Colour

90 ppm

Duty Cycle

15000 scans per day

Scanner Speed Details
Scanner Features
Duplex Detection
Compliant Standards

Ιοϑνιοσ 2017

90 ppm - black & white ¦ 90 ppm - colour ¦
180 ipm - duplex - black & white ¦ 180 ipm duplex - colour
Ultrasonic Double Feed Detection

Yes
TWAIN, ISIS

Media Handling
Max Document Size

279 mm x 432 mm

Supported Document Type

Plain paper

Document Feeder Type

Automatic

Document Storage Capacity

200 sheets

Expansion / Connectivity
Interfaces

A/A.3. Ρολυμθχάνθμα Α3

Ultra SCSI - HD-68 ¦ USB 2.0 - Type B

Τουλάχιςτον με τα παρακάτω
Χαρακτθριςτικά (Samsung Color Laser
MFP MultiXpress X3280NR)

General
Standard Functions

Print, Copy, Scan
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Processor

1 GHz (Dual Core)

Memory (Standard)

2 GB

Hard Disk Drive

320 GB (User Available Space: 300 GB)

Interface (Standard)

USB Device, USB Host x 3, Ethernet
10/100/1,000 Base TX

Noise Level

Less than 48 dBA (Printing), Less than 53
dBA (Copying), Less than 30 dBA (Ready)

Max. Monthly Duty Cycle

60,000 pages

Recommended Monthly Print
Volume
Network Security

3,500 – 7,000 pages

SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE
802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port
Management, IP/MAC Filtering, HDD
Overwrite, HDD Encryption, Common Criteria
Certification (ISO 15408), Audit Log, Access
Control

Client OS Support

Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64
bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit),
Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64
bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1
(32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit),
Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10
(32/64 bit), Linux: RedHat Enterprise Linux 5,
6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3,
13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04,
12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux
Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint
13, 14, 15, 16, Unix: Sun Solaris 9, 10, 11
(x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i
v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC), Mac: OS 10.5 – 10.11

Network Protocols

TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP,
DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP,
LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print,
AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP
(v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP),
WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB,
Kerberos

Copy
Speed (Mono)

Up to 22 cpm in A4/Letter
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Speed (Color)

Up to 22 cpm in A4/Letter

First Copy Out Time (Mono)

As fast as 7.2 seconds

First Copy Out Time (Color)

As fast as 9 seconds

Resolution

Up to 600 x 600 dpi

Reduce / Enlarge Range

25 – 400%

Multi Copy

9,999 pages

Duplex Copy

Built-in

Copy Features

Ιοϑνιοσ 2017

ID Copy, N-Up, Booklet, Auto Fit, Book
Copy, Watermark, Stamp, Build Job, edge
Erase, Background Adjustment, Programme
Ahead

Scan
Scan Speed (Mono)

45 ipm (300 dpi)

Scan Speed (Color)

45 ipm (300 dpi)

Compatibility
Method
File Format

Windows: TWAINMac: TWAIN, ICDMLinux:
SANE
Colour CCD
PDF, Searchable PDF, Compact PDF,
Digital Signature in PDF, PDF/A, PDF
Encryption, TIFF, XPS, JPEG

Resolution (Optical)

Up to 600 x 600 dpi

Resolution (Enhanced)

Up to 4800 x 4800 dpi

Scan Destinations
Scan Document Weight

Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC,
Samsung Cloud, Shared Folder
42 – 163 g/m²

Paper Handling
Input Capacity (Cassette)

520-sheet Tray x 2

Input Capacity (Multipurpose
Tray)
Input Capacity (Maximum)

100 sheets

Media Type (Cassette)

2,180 Sheets (Standard 1,140 sheets +
Optional 1,040-sheet Dual Cassette Feeder)
Plain, Thin, Bond, Hole Punched, PrePrinted, Recycled, Thin CardStock,
Letterhead, Thick, Cotton, Coloured, Archive,
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Thin Glossy, Heavy weight, Extra Heavy
weight

Media Type (Multipurpose
Tray)

Plain, Thin, Bond, Hole Punched, PrePrinted, Recycled, Thin CardStock,
Letterhead, Thick, Cotton, Coloured, Archive,
Thin Glossy, Heavy weight, Envelope, Label

Media Size (Cassette)

Cassette 1: B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5,
Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio,
Folio, 16K, Custom (148.5 x 210.0 mm – 297 x
354 mm) Cassette 2: A3, B4, A4, B5 (JIS), B5
(ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive,
Statement, Oficio, Folio, 8K, 16K, Custom
(148.5 x 210.0 mm – 297 x 432 mm)

Media Size (Multipurpose
Tray)

A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A6,
Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement,
Oficio, Folio, 8K, 16K, Envelope Monarch,
Envelope DL, Envelope C4, Envelope C5,
Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No.
9, Post Card 4 x 6, Custom (98 x 148 mm –
297 x 432 mm (3.9″ x 5.8″ – 11.7″ x 17.0″))

Media Weights (Cassette)

60 – 220 g/m²

Media Weights (Multipurpose
Tray)
ADF Type

60 – 176 g/m²

ADF Document Capacity

100 sheets

Output Capacity

500 sheets

RADF

Supplies
Toner (Black)

Toner (Color)

CLT-K804S (20,000 pages) *Estimated Yield
at 5% Coverage
Yellow Toner: CLT-Y804S (15,000 pages),
Magenta Toner: CLT-M804S (15,000 pages),
Cyan Toner: CLT-C804S (15,000 pages)
*Estimated Yield at 5% Coverage
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Τμήμα Γπαμμαηειακήρ Υποζηήπιξηρ
(& Παποσήρ Πληποθοπιών)
ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ Β. ΚΩΤΟΥΛΑΣ
Γεκηνπξγείηαη Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο (& παξνρήο πιεξνθνξηώλ) ζε θάζε
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Π.Δ.) ππαγόκελν ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο ησλ
Π.Δ. Γεκηνπξγείηαη επίζεο Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ζην θηίξην ηεο ΕΔΠ
κε ηηο θαησηέξσ αξκνδηόηεηεο γηα ηηο νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ζηεγάδνληαη ζην ελ
ιόγσ θηίξην (ΓΗΑΠ, Γ.Σ.Δ. έδξαο) θαζώο θαη γηα ην γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη
ζεκαηηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ. Σν γξαθείν ζα ππάγεηαη απ’επζείαο ζηε Γηεύζπλζε
Γηνίθεζεο.
Απμοδιόηηηερ :
1. Παξαιαβή θαη πξσηνθόιιεζε έληππεο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
2. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ (ςεθηνπνίεζε έληππσλ εγγξάθσλ,
θαηαρώξεζε, νξγάλσζε, ηαμηλόκεζε ησλ εγγξάθσλ ζην ειεθηξνληθό
πξσηόθνιιν ηεο Πεξηθέξεηαο).
3. Γηαθίλεζε (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) ηεο αιιεινγξαθίαο, έληππεο θαη
ειεθηξνληθήο.
4. Πξσηνθόιιεζε – δηεθπεξαίσζε ησλ εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ όισλ ησλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Δ., πιελ εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε νξγαληθή
κνλάδα γηα ην ζθνπό απηό.
5. Σήξεζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ αξρείνπ.
6. Δπηθύξσζε αληηγξάθσλ ή θσηναληηγξάθσλ νπνηνλδήπνηε εγγξάθσλ ή
δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ ηεξνύληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλύνληαη από
ελδηαθεξόκελνπο θαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
7. Υνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο (ζε έγγξαθα ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο).
8. Παξνρή γεληθνύ ραξαθηήξα πιεξνθνξηώλ ζηνπο πνιίηεο.

Σηο Τμήμα πποΐζηαηαι ςπάλληλορ όλυν ηυν κλάδυν ή ειδικοηήηυν ΠΕ ή ΤΕ
και ζε πεπιπηώζειρ «έλλειτηρ» αςηών ΔΕ.
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Ζ Γξακκαηεία παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εηθόλα θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο
Πεξηθέξεηαο θαζώο απνηειεί ην πξώην ζεκείν επαθήο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ πνιίηε
κε απηήλ. Δίλαη επίζεο θνκβηθήο ζεκαζίαο ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ
κνλάδσλ.
Ζ εληαία γξακκαηεία αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο δηαζθαιίδνληαο :
-

Βέιηηζην ζπληνληζκό – νξγάλσζε

-

Δληαίν ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο αιιεινγξαθίαο

-

Δθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ θαη ζπζηεκάησλ

-

Δθαξκνγή ςεθηνπνίεζεο εληύπσλ θαη ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο

-

Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ξνήο ησλ εγγξάθσλ

Απμοδιόηηηερ ηος ημήμαηορ
οπγανιζμό – άπθπο 11

όπυρ

πεπιγπάθονηαι

ζηον

ςθιζηάμενο

ην Σκήκα Γξακκαηείαο νξγαλώλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη ην θεληξηθό
πξσηόθνιιν, θαζώο θαη ην θπζηθό θαη ειεθηξνληθό αξρείν ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ηκήκα γξακκαηείαο. Σν
Σκήκα Γξακκαηείαο είλαη αξκόδην γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο, ηελ επηθύξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, θαζώο θαη γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο ζε έγγξαθα ησλ ππεξεζηώλ
ηεο Πεξηθέξεηαο.

Οι απμοδιόηηηερ πος πποηείνονηαι είναι :
1. Παξαιαβή θαη πξσηνθόιιεζε έληππεο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
2. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ (ςεθηνπνίεζε έληππσλ εγγξάθσλ,
θαηαρώξεζε, νξγάλσζε, ηαμηλόκεζε ησλ εγγξάθσλ ζην ειεθηξνληθό
πξσηόθνιιν ηεο Πεξηθέξεηαο).
3. Γηαθίλεζε (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) ηεο αιιεινγξαθίαο, έληππεο θαη
ειεθηξνληθήο.
4. Πξσηνθόιιεζε – δηεθπεξαίσζε ησλ εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ όισλ ησλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Δ., πιελ εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε νξγαληθή
κνλάδα γηα ην ζθνπό απηό.
5. Σήξεζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ αξρείνπ.
6. Δπηθύξσζε αληηγξάθσλ ή θσηναληηγξάθσλ νπνηνλδήπνηε εγγξάθσλ ή
δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ ηεξνύληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλύνληαη από
ελδηαθεξόκελνπο θαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
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7. Υνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο (ζε έγγξαθα ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο).
8. Παξνρή γεληθνύ ραξαθηήξα πιεξνθνξηώλ ζηνπο πνιίηεο.

Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ζηειερώζεη ηα ηκήκαηα απηά ζα πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο
δεμηόηεηεο αιιά θαη ζπλνιηθή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξόθεηηαη
λα ππνζηεξίμεη. Απαηηείηαη γεληθόηεξε γλώζε όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
αιιά θαη εηδηθόηεξε γλώζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ
πξσηνθόιινπ.
Πξνηείλεηαη ν θαηακεξηζκόο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ αλά ππάιιειν γηα πην θαιή θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε ππνζηήξημε.
Απαιηείηαι:
-

Υώξνο ηδηαίηεξα ηθαλόο

-

Δμνπιηζκόο

-

Πξνζσπηθό κε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δεμηόηεηεο

ήκεξα ηππηθά πθίζηαληαη ηξεηο (3) γξακκαηείεο ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο :
-

Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο

-

Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο

-

Γηεύζπλζε Κεηαθνξώλ

εκαληηθόο παξάγσλ είλαη ε ιεηηνπξγία αξθεηώλ ππεξεζηώλ εθηόο ησλ θηηξίσλ ησλ
Π.Δ., όπσο επίζεο θαη νη εηδηθέο «ζπλδέζεηο» θάπνησλ δηεπζύλζεσλ κε ηα ππνπξγεία.

Θα ππάξρεη έλα (1) ηκήκα γξακκαηείαο αλά Π.Δ.

Σςμπληπυμαηικά :
α)

ΕΔΠ -> Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε

β)

Γηεπζύλζεηο Κεηαθνξώλ (Φιώξηλα – Θνδάλε) πνπ ζηεγάδνληαη εθηόο θηηξίσλ
Π.Δ.

γ)

Θηεληαηξηθή Τπεξεζία Θαζηνξηάο

δ)

Γξακκαηεία πιινγηθώλ Οξγάλσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: Ειςόγηςη για προςθόκη ϊρθρων ςτον ΟΕΤ
ΦΕΔΙΟ
ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΨΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΘΕΕΨΝ
ΕΤΘΤΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ - ΑΤΣΟΣΕΛΗ
ΓΡΑΥΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

Λαμβϊνοντασ υπϐψη το θεςμικϐ πλαύςιο αναδιοργϊνωςησ των υπηρεςιών και
ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΥΕΚ Α΄ 174), ϐπωσ ϋχουν
τροποποιηθεύ, ςυμπληρωθεύ και ιςχϑουν, και εφαρμϐζοντασ ολιςτικό προςϋγγιςη ςε
οργανωςιακϐ και λειτουργικϐ επύπεδο54:
Α. Ϊγινε καταγραφό των κοινών (οριζϐντιων) αρμοδιοτότων των μονϊδων,
προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςυντονιςμϋνη και ςυμμετοχικό δρϊςη τουσ κυρύωσ ςτισ
παρακϊτω λειτουργύεσ:
o Μϐνιμοσ μηχανιςμϐσ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών για τη βϋλτιςτη
εξυπηρϋτηςη του πολύτη
o τρατηγικϐσ και επιχειρηςιακϐσ προγραμματιςμϐσ
o τοχοθεςύα
o Τιοθϋτηςη και εφαρμογό υςτημϊτων Ποιϐτητασ
o Διαχεύριςη και διϊθεςη των ανοικτών δεδομϋνων
o Λογοδοςύα, Διαφϊνεια και Διαβοϑλευςη
o Πολιτικό Προςταςύα/ΠΑΜ-ΠΕΑ
Β. Ϊγινε μια γενικό περιγραφό των καθηκϐντων θϋςεων ευθϑνησ, προκειμϋνου να
αποςαφηνιςτεύ και να αξιοποιηθεύ ο επιτελικϐσ και ςυντονιςτικϐσ ρϐλοσ των
προώςταμϋνων και να διευκολυνθεύ η ορθολογικό τουσ επιλογό.
Γ. Προβλϋφθηκε η ςϑνταξη επιμϋρουσ Κανονιςμών Λειτουργύασ των οργανωτικών
μονϊδων, προκειμϋνου να εξειδικευτεύ το πλαύςιο οργϊνωςησ, λειτουργύασ και
εφαρμογόσ των αρμοδιοτότων τουσ.

Ωρθρο …
Οριζϐντιεσ αρμοδιϐτητεσ οργανικών μονϊδων
ήλεσ οι οργανωτικϋσ μονϊδεσ ςε επύπεδο Δ/νςησ, Σμόματοσ, Αυτοτελοϑσ Γραφεύου
ϋχουν τισ παρακϊτω οριζϐντιεσ αρμοδιϐτητεσ:
1. Παρακολοϑθηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου (νϐμοι, διατϊγματα, κανονιςμού, οδηγύεσ,
αποφϊςεισ, κ.α.) και ενημϋρωςη του ηλεκτρονικοϑ καταλϐγου Διαδικαςιών (wiki)
για θϋματα ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ, ςε ςυνεργαςύα με τη
Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και το Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.

54

Θ ςυνεργαςία με τα Τμιματα που αναφζρονται κα οριςτικοποιθκεί μετά τθν τελικι διαμόρφωςθ
του Σχεδίου Οργανογράμματοσ.
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2. Παρακολοϑθηςη των εξελύξεων τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ ςε τοπικϐ,
εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο για θϋματα ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ
μονϊδασ.
3. υνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ -και ιδιαύτερα με τα αρμϐδια Σμόματα τησ Δ/νςησ
Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ-, τα νομικϊ πρϐςωπα τησ Περιφϋρειασ και τουσ
ϊλλουσ φορεύσ του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα για το ςχεδιαςμϐ και την
εφαρμογό αναπτυξιακών προγραμμϊτων και δρϊςεων.
4. υνεχόσ καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του οικεύου τομϋα ανϊπτυξησ
και παροχό ςτοιχεύων ςτη Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ.
5. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ τησ Περιφϋρειασ με
παροχό ςτοιχεύων και επιςόμανςη κρύςιμων ζητημϊτων του οικεύου τομϋα
ανϊπτυξησ ςτο Σμόμα χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ Περιφερειακόσ Πολιτικόσ τησ
Δ/νςησ Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ.
6. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη του επιχειρηςιακοϑ ςχεδιαςμοϑ τησ Περιφϋρειασ με
υποβολό προτϊςεων αναπτυξιακών δρϊςεων, ςε ςυνεργαςύα με τουσ οικεύουσ
Γενικοϑσ Διευθυντϋσ και τουσ αρμϐδιουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ.
7. Τλοπούηςη αναπτυξιακών δρϊςεων που εύναι ενταγμϋνα ςτον Επιχειρηςιακϐ
χεδιαςμϐ τησ Περιφϋρειασ και καταχώριςη δεδομϋνων - ενημϋρωςη του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ και Διαχεύριςησ
Προτϊςεων και Έργων (ΟΠ) τησ Περιφϋρειασ.
8. υμμετοχό ςτελεχών ςε επιτροπϋσ, ςυμβοϑλια και ομϊδεσ εργαςύασ.
9. υνδιοργϊνωςη – ςυμμετοχό ςε ημερύδεσ, ςυνϋδρια, προγρϊμματα κατϊρτιςησ και
ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ και
ενημϋρωςη, κατϊ περύπτωςη, του Σμόματοσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και
Αποδοτικϐτητασ ό/και του Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Σϑπου και Δημοςύων χϋςεων.
10. Προετοιμαςύα θεμϊτων ενημϋρωςησ αρμϐδιων Τπουργεύων για θϋματα ςχετικϊ με
τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ μονϊδασ.
11. Προετοιμαςύα ειςηγόςεων προσ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο και τα υπϐλοιπα
υλλογικϊ ϐργανα για θϋματα των δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ.
12. υνεργαςύα με τισ ϊλλεσ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Περιφϋρειασ και ϊλλουσ φορεύσ
(Τπουργεύα, Περιφϋρειεσ, Δόμουσ, κ.α.), προσ κοινό αντιμετώπιςη ζητημϊτων τησ
οργανικόσ μονϊδασ και τησ Περιφϋρειασ.
13. ϑνταξη περιοδικών και ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων
Πεπραγμϋνων- τησ οργανικόσ μονϊδασ και ςυνολικό ενημϋρωςη του Σμόματοσ
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
14. υμμετοχό ςτη διαμϐρφωςη και υλοπούηςη τησ ςτοχοθεςύασ τησ οργανικόσ
μονϊδασ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και
Αποδοτικϐτητασ.
15. τατιςτικό επεξεργαςύα ςτοιχεύων των δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ.
16. Ενημϋρωςη των Αποθετηρύων δεδομϋνων και ιςτοχώρων με ανοιχτϊ δεδομϋνα και
ϊλλο πληροφοριακϐ υλικϐ, ςε ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ.
17. υμμετοχό ςτην παροχό ςτοιχεύων πληροφϐρηςησ και δημοςιοπούηςησ ςτο
Αυτοτελϋσ Γραφεύο Σϑπου και Δημοςύων χϋςεων για τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ
μονϊδασ.
18. Παροχό πληροφοριών ςτουσ πολύτεσ και τουσ φορεύσ για τισ δρϊςεισ τησ οργανικόσ
μονϊδασ.
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19. Διενϋργεια διαβουλεϑςεων, με ό χωρύσ τη χρόςη τησ πλατφϐρμασ ηλεκτρονικόσ
διαβοϑλευςησ, ςε ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ και
το Γραφεύο Σϑπου & Δημοςύων χϋςεων.
20. Σόρηςη αρχεύου δρϊςεων τησ οργανικόσ μονϊδασ.
21. υμμετοχό ςτην εφαρμογό τησ πολιτικόσ ςχεδύαςησ ϋκτακτων αναγκών (ΠΕΑ) και
μϋριμνα προετοιμαςύασ για την απϐκτηςη ετοιμϐτητασ − αντιμετώπιςη
καταςτϊςεων ϋκτακτων αναγκών, υπϐ το ςυντονιςμϐ του Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ
ΠΑΜ-ΠΕΑ.
22. Εφαρμογό του εθνικοϑ ςχεδιαςμοϑ Πολιτικόσ Προςταςύασ, ςτο βαθμϐ που τα οικεύα
προγρϊμματα, μϋτρα και δρϊςεισ απαιτοϑν τη ςυμμετοχό τησ οργανικόσ μονϊδασ
και μϋριμνα προετοιμαςύασ για την απϐκτηςη ετοιμϐτητασ – αντιμετώπιςη των
καταςτροφών και αποκατϊςταςη των ζημιών, υπϐ το ςυντονιςμϐ τησ Αυτοτελοϑσ
Δ/νςησ Πολιτικόσ Προςταςύασ.
Ωρθρο …
Αρμοδιϐτητεσ Προώςταμϋνων Γενικόσ Διεϑθυνςησ
Οι προώςτϊμενοι Γενικόσ Διεϑθυνςησ ϋχουν την ευθϑνη για το ςυντονιςμϐ ϐλων των
επιμϋρουσ οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό Διεϑθυνςη και μεριμνοϑν για
τη διαρκό τόρηςη τησ αρχόσ τησ εφαρμογόσ ενιαύασ πολιτικόσ για τα θϋματα του τομϋα
τουσ ςε ϐλη την ϋκταςη τησ Περιφϋρειασ. Εύναι υπεϑθυνοι για την επύτευξη των
ςτρατηγικών ςτϐχων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ, την παρακολοϑθηςη και εξαςφϊλιςη τησ
εϑρυθμησ λειτουργύασ ϐλων των υπηρεςιών που υπϊγονται ςε αυτό και την κοινό
αντιμετώπιςη των προβλημϊτων και των υποθϋςεων αρμοδιϐτητϊσ τουσ.
Αρμοδιϐτητεσ
Ευθυγρϊμμιςη των ςτρατηγικών ςτϐχων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ με την αποςτολό τησ
Περιφϋρειασ και επιμεριςμϐσ τουσ ςτισ υποκεύμενεσ οργανικϋσ μονϊδεσ.
υντονιςμϐσ των Προώςταμϋνων των οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό
Διεϑθυνςη για την επύτευξη των επιχειρηςιακών τουσ ςτϐχων.
υνεργαςύα με εθνικοϑσ, περιφερειακοϑσ και τοπικοϑσ θεςμοϑσ και φορεύσ (καθ’ ϑλην
αρμϐδια Τπουργεύα, Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, Νομικοϑσ υμβοϑλουσ/Νομικό
Τπηρεςύα, Δικαςτικϋσ και Ελεγκτικϋσ Αρχϋσ, κ.ϊ.) για την καλϑτερη και ενιαύα
αντιμετώπιςη των προβλημϊτων και των υποθϋςεων αρμοδιϐτητασ των υπηρεςιών
τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ.
Διαςφϊλιςη οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των Διευθϑνςεων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ
και λοιπών φορϋων τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ.
Ανϊληψη πρωτοβουλιών για τη διαχεύριςη κρύςεων και προβλημϊτων που προκϑπτουν.
Ενημϋρωςη του Περιφερειϊρχη για τα μεύζονα ζητόματα που προκϑπτουν και
εμπεριςτατωμϋνη ειςόγηςη για θϋματα αναπτυξιακών δρϊςεων του τομϋα τησ Γενικόσ
Διεϑθυνςησ.
υνεργαςύα με τουσ αρμϐδιουσ Αντιπεριφερειϊρχεσ ςτο ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη
τησ πολιτικόσ που θα ακολουθηθεύ – υμμετοχό ςτη διαδικαςύα πρϐκριςησ προτϊςεων
ϋργων-μελετών-επενδϑςεων που διαςφαλύζουν προςτιθϋμενη αξύα για την περιοχό και

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 262

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών

Ιοϑνιοσ 2017

ευθυγραμμύζονται με τισ ςτρατηγικϋσ και επιχειρηςιακϋσ προτεραιϐτητεσ τησ
Περιφϋρειασ.
υντονιςμϐσ των υπηρεςιών του τομϋα τουσ, ωσ φορϋων προτϊςεων, για τον
εντοπιςμϐ, την καταγραφό και την προώθηςη προτεινϐμενων δρϊςεων, ςε ςυνεργαςύα
με την Δ/νςη Αναπτυξιακοϑ Προγραμματιςμοϑ.
Παρακολοϑθηςη των εξελύξεων τησ δημϐςιασ διούκηςησ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ.
Μϋριμνα για τη ςυνεχό βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ δρϊςησ των οργανικών
μονϊδων που υπϊγονται ςτη Γενικό Διεϑθυνςη και την καλϑτερη εξυπηρϋτηςη των
πολιτών και των φορϋων, με την υποβολό προτϊςεων οργανωτικοϑ και επιχειρηςιακοϑ
αναςχεδιαςμοϑ ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
Ειςόγηςη τησ ετόςιασ ςτοχοθεςύασ και παρακολοϑθηςό τησ βϊςει των θεςπιςμϋνων
δεικτών απϐδοςησ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και
Αποδοτικϐτητασ.
Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο.
υγκϋντρωςη των ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων Πεπραγμϋνωντων Δ/νςεων τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ και αποςτολό τουσ ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
Εκπροςώπηςη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ, ϐπου απαιτεύται.
Επιπρϐςθετεσ αρμοδιϐτητεσ μπορεύ να προκϑπτουν απϐ την κεύμενη νομοθεςύα ό απϐ
ςχετικϋσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ.

Ωρθρο …
Αρμοδιϐτητεσ Προώςταμϋνων Διεϑθυνςησ
Οι προώςτϊμενοι Διεϑθυνςησ ϋχουν την ευθϑνη για την εϑρυθμη και αποτελεςματικό
λειτουργύα τησ Διεϑθυνςησ, για το ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα των εργαςιών ϐλων
των επιμϋρουσ οργανικών μονϊδων που υπϊγονται ςε αυτό (Σμημϊτων/Αυτοτελών
Γραφεύων). Εύναι υπεϑθυνοι για την επύτευξη των επιχειρηςιακών ςτϐχων τησ
Διεϑθυνςησ.
Αρμοδιϐτητεσ
1. Ευθυγρϊμμιςη των επιχειρηςιακών ςτϐχων τησ Διεϑθυνςησ με τουσ ςτρατηγικοϑσ
ςτϐχουσ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ ςτην οπούα υπϊγεται και επιμεριςμϐσ τουσ ςτισ
υποκεύμενεσ οργανικϋσ μονϊδεσ.
2. Παροχό οδηγιών και κατευθϑνςεων ςτουσ Προώςταμϋνουσ των υποκεύμενων
οργανικών μονϊδων, βϊςει των επιχειρηςιακών ςτϐχων.
3. Παρϐτρυνςη του προςωπικοϑ για την επύτευξη των επιχειρηςιακών ςτϐχων τησ
Διεϑθυνςησ.
4. Κατανομό τησ εργαςύασ ςτισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Διεϑθυνςησ.
5. Διαςφϊλιςη οριζϐντιασ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των οργανικών μονϊδων τησ
Διεϑθυνςησ και λοιπών φορϋων τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ.
6. υνεργαςύα με αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο.
7. Εντοπιςμϐσ, καταγραφό και προώθηςη προτεινϐμενων δρϊςεων τησ Διεϑθυνςησ,
ςε ςυνεργαςύα με τον οικεύο Γενικϐ Διευθυντό και τη Διεϑθυνςη Αναπτυξιακοϑ
Προγραμματιςμοϑ.
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8. Καθοριςμϐσ των ετόςιων προγραμμϊτων δρϊςησ και επανεξϋταςό τουσ, ςε
ςυνεργαςύα με τουσ προώςταμϋνουσ των Σμημϊτων.
9. Προγραμματιςμϐσ και παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ εφαρμογόσ των δρϊςεων.
10. Οργϊνωςη τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ, ςυντονιςμϐσ και εποπτεύα των δρϊςεων.
11. Διαχεύριςη, ανϊπτυξη και αξιοπούηςη του προςωπικοϑ τησ Διεϑθυνςησ, ώςτε να
επιτυγχϊνονται οι προγραμματιςμϋνοι ςτϐχοι, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
12. Παρακολοϑθηςη βϋλτιςτων πρακτικών και ειςόγηςη προτϊςεων οργανωτικών,
λειτουργικών και επιχειρηςιακών βελτιώςεων ςτο Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου,
Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
13. υντονιςμϐσ για την αναθεώρηςη των διαδικαςιών, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα
Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
14. Διαμϐρφωςη τησ ετόςιασ ςτοχοθεςύασ τησ Διεϑθυνςησ, προςδιοριςμϐσ των δεικτών
μϋτρηςησ και παρακολοϑθηςό τησ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ
Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
15. Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο.
16. ϑνταξη περιοδικών και ετόςιων εκθϋςεων πορεύασ των δρϊςεων -Εκθϋςεων
Πεπραγμϋνων- τησ Διεϑθυνςησ, ςε ςυνεργαςύα με τισ υποκεύμενεσ οργανικϋσ
μονϊδεσ.
17. Προςδιοριςμϐσ και αξιολϐγηςη των απαιτοϑμενων ςτατιςτικών αναφορών για τη
διοικητικό πληροφϐρηςη εςωτερικϊ και παρουςύαςη του ϋργου τησ Διεϑθυνςησ.
18. υντονιςμϐσ διατμηματικών ομϊδων εργαςύασ τησ Διεϑθυνςησ.
19. Προγραμματιςμϐσ τησ ςυμμετοχόσ τησ Διεϑθυνςησ ςε ϐργανα, ςυνϋδρια ό ςεμινϊρια
που αφοροϑν το αντικεύμενϐ τησ.
20. Εκπροςώπηςη τησ Διεϑθυνςησ, ϐπου απαιτεύται.

Ωρθρο …
Αρμοδιϐτητεσ Προώςταμϋνων Σμημϊτων
Οι προώςτϊμενοι Σμημϊτων ϋχουν την ευθϑνη για την εϑρυθμη και αποδοτικό
λειτουργύα τησ μονϊδασ τουσ, τον προγραμματιςμϐ, ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα των
εργαςιών τησ, για την ϋγκαιρη και ϋγκυρη διεκπεραύωςό τουσ.
Αρμοδιϐτητεσ
1. Λειτουργικό διαςϑνδεςη των αςκοϑμενων αρμοδιοτότων με τουσ επιχειρηςιακοϑσ
ςτϐχουσ τησ υπερκεύμενησ Διεϑθυνςησ.
2. υγκϋντρωςη, επεξεργαςύα, ςϑνθεςη και παρουςύαςη των απαραύτητων δεδομϋνων
για την υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων.
3. Παρϐτρυνςη του προςωπικοϑ για την υλοπούηςη των δρϊςεων και την επύτευξη
των ςτϐχων τησ οργανικόσ μονϊδασ.
4. Ορθολογικό κατανομό του αντικειμϋνου και των ειςερχομϋνων ςτο προςωπικϐ.
5. Ενημϋρωςη του προςωπικοϑ και μϋριμνα για την τόρηςη του ςχετικοϑ νομοθετικοϑ
πλαιςύου.
6. Διαςφϊλιςη ςυνεργαςύασ με τισ οργανικϋσ μονϊδεσ τησ Περιφϋρειασ και λοιπών
φορϋων τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ.
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7. Εντοπιςμϐσ οργανωτικών και λειτουργικών ζητημϊτων που απαιτοϑν βελτύωςη και
ανύχνευςη επιμορφωτικών αναγκών του προςωπικοϑ και ςχετικό ειςόγηςη ςτον
Προώςτϊμενο τησ υπερκεύμενησ Διεϑθυνςησ.
8. Προςδιοριςμϐσ των ετόςιων ςτϐχων τησ οργανικόσ μονϊδασ και προςδιοριςμϐσ
των αντύςτοιχων δεικτών μϋτρηςησ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ υπαλλόλουσ τησ
μονϊδασ και με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
9. Εφαρμογό και παρακολοϑθηςη τησ θεςπιςμϋνησ ςτοχοθεςύασ ςε ατομικϐ επύπεδο
και ειςόγηςη μϋτρων για τη βελτύωςη τησ αποδοτικϐτητασ των υπαλλόλων, ςε
ςυνεργαςύα με το Σμόμα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ και Αποδοτικϐτητασ.
10. Αξιολϐγηςη του προςωπικοϑ, ςϑμφωνα με το ιςχϑον θεςμικϐ πλαύςιο.
Με απϐφαςη Περιφερειϊρχη μπορεύ να παρϋχεται εξουςιοδϐτηςη υπογραφόσ πρϊξεων
και εγγρϊφων με εντολό του ςε προώςταμϋνουσ υπηρεςιών τησ περιφϋρειασ, ςϑμφωνα
με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ − Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87
Α'/7-6-10), ϐπωσ τροποποιόθηκε, ςυμπληρώθηκε και ιςχϑει και των ϊρθρων 9 και 18
του Ν. 2690/1999 «Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ»
(ΥΕΚ 45 Α'/9-3-99), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.

Ωρθρο …
Κανονιςμού Λειτουργύασ των οργανικών μονϊδων
Οι αρμοδιϐτητεσ των επύ μϋρουσ οργανικών μονϊδων και των προώςταμϋνων τουσ που
περιγρϊφονται ςτον παρϐντα Οργανιςμϐ αποτελοϑν τη γενικό περιγραφό του ρϐλου
τουσ και ςυνιςτοϑν το βαςικϐ πλαύςιο λειτουργύασ τουσ. Λεπτομερϋςτερεσ περιγραφϋσ
αρμοδιοτότων μποροϑν να γύνουν με τη ςϑνταξη Κανονιςμών Λειτουργύασ των
οργανικών μονϊδων:
1. Για τισ λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ του παρϐντοσ Οργανιςμοϑ καταρτύζονται οι
επιμϋρουσ Κανονιςμού Λειτουργύασ ανϊ οργανικό μονϊδα, με τη ςυνεργαςύα των
προώςταμϋνων των οργανικών μονϊδων με το προςωπικϐ των μονϊδων, τουσ
υπεϑθυνουσ ποιϐτητασ και την οργανικό μονϊδα Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, Ποιϐτητασ &
Αποδοτικϐτητασ τησ Περιφϋρειασ. Μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ τελευταύασ, ςυντϊςςονται οι
Κανονιςμού με απϐφαςη του Περιφερειϊρχη.
2. τουσ Κανονιςμοϑσ Λειτουργύασ ανϊ οργανικό μονϊδα περιγρϊφονται με
λεπτομϋρεια οι ςτϐχοι, οι αρμοδιϐτητεσ, δραςτηριϐτητεσ και τα επιμϋρουσ βόματα
αυτών, η διϊρθρωςη, το οργανϐγραμμα λειτουργύασ, το ανθρώπινο δυναμικϐ, οι
περιγραφϋσ και προδιαγραφϋσ θϋςεων εργαςύασ, οι εγκαταςτϊςεισ και ο εξοπλιςμϐσ,
καθώσ επύςησ οι διαδικαςύεσ, τα ϋντυπα, το νομοθετικϐ πλαύςιο εφαρμογόσ των
αρμοδιοτότων και ϊλλεσ λεπτομϋρειεσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ ανϊ οργανικό
μονϊδα.
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Αυτοτελϋσ Γραφεύο Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Οργανικών Μονϊδων
Σα Γραφεύο Διοικητικόσ Τποςτόριξησ που ςυςτόνονται ςε οργανικϋσ μονϊδεσ επιπϋδου
Διεϑθυνςησ υπϊγονται απευθεύασ ςτην οικεύα Διεϑθυνςη και ϋχουν τισ παρακϊτω
αρμοδιϐτητεσ:
1. Διαχεύριςη δεδομϋνων ανθρώπινου δυναμικοϑ (μεταβολϋσ, παρουςύα, ϊδειεσ,
κινόςεισ, κατϊρτιςη, εκπαύδευςη, κ.α.) και ενημϋρωςη των αντύςτοιχων Σμημϊτων
(Προςωπικοϑ, Τποςτόριξησ Περιφερειακών υςτημϊτων, Εςωτερικοϑ Ελϋγχου,
Ποιϐτητασ & Αποδοτικϐτητασ).
2. Διαχεύριςη προμηθειών και υλικών (μϋριμνα για προγραμματιςμϐ, προμόθεια και
διακύνηςη), ςε ςυνεργαςύα με το αντύςτοιχο Σμόμα Προμηθειών.
3. Διαχεύριςη των εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμοϑ και μϋριμνα για την αςφϊλεια
και υγιεινό των εγκαταςτϊςεων.
4. Διαχεύριςη του εξοπλιςμοϑ ΣΠΕ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Τποςτόριξησ
υςτημϊτων, Εξυπηρετητών και Δικτϑων τησ Δ/νςησ Διαφϊνειασ & Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ.
5. Παροχό γραμματειακόσ υποςτόριξησ για την εϑρυθμη λειτουργύα τησ Διεϑθυνςησ.
6. Διαχεύριςη αλληλογραφύασ (πρωτϐκολλο, ςϑνταξη − επικϑρωςη – αναπαραγωγό –
ψηφιοπούηςη εγγρϊφων, διεκπεραύωςη αλληλογραφύασ, αρχειοθϋτηςη).
7. Διαχεύριςη ςυναντόςεων και επικοινωνιών των προώςταμϋνων και του προςωπικοϑ.
8. Παροχό ςτατιςτικών ςτοιχεύων για θϋματα που δεν ϊπτονται αρμοδιϐτητασ ϊλλου
τμόματοσ ό που απαιτοϑν ςϑνοψη ςτοιχεύων.
9. τόριξη των μηχανογραφικών αναγκών των δρϊςεων και προγραμμϊτων.
10. Γραμματειακό ςτόριξη των ςχετικών επιτροπών και διαγωνιςμών.
11. Διαχεύριςη του αρχεύου προμηθειών και προμηθευτών.
12. Διαχεύριςη του αρχεύου και βιβλιοθόκησ.
13. Εξυπηρϋτηςη πολιτών (παροχό πληροφοριών, θεώρηςη αντιγρϊφων και του
γνόςιου τησ υπογραφόσ, διϊθεςη εντϑπων).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 : υγκριτικϐσ Πύνακασ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ ανϊ Περιφϋρεια
Περιφϋρεια
1. Δυτικόσ
Μακεδονύασ
(ΥΕΚ Β΄/4329/
30.12.2016
&
ΥΕΚ Β΄/273/
07.02.2017)

2. Ηπεύρου
(ΥΕΚ Β΄/4400/
30.12.2016)

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Δ/ντόσ
Οικονομικοϑ

Γενικό Διεϑθυνςη
Οικονομικών
Τπηρεςιών &
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ,
Μιςθοδοςύασ &
Γραμματεύασ
β. Σμόμα Προμηθειών
γ. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ςτ) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ που
λειτουργεύ ςτην ϋδρα
& Σμ. (ζ) που
λειτουργοϑν ςτισ ΠΕ,
αλλϊ υπϊγονται ςτη
Δ/νςη Οικονομικοϑ
ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ
– Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
& Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Εςϐδων,
Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
& Πληρωμόσ
Δαπανών
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Γραμματεύασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) ϋδρασ & ΠΕ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (γ) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ

Ϊδρα

ΠΕ

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
ε. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
ςτ. Σμόμα Οικονομικόσ Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
(ϋδρασ & ΠΕ Κοζϊνησ)
ζ. Σμόμα Οικονομικόσ Λογιςτικόσ Διαχεύριςησ
ΠΕ
Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
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Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
Κεντρικϊ
Σμ. (δ) τησ ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Κατϊργηςη του
Σμόματοσ
Προςϐδων &
Περιουςύασ ϋδρασ

Μιςθοδοςύα
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) τησ ϋδρασ &
(α) των ΠΕ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) τησ ϋδρασ &
(α) των ΠΕ

Κατανομό
αρμοδιοτότων ςτα
Σμ. (α) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ
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Περιφϋρεια
3. Θεςςαλύασ
(ΥΕΚ Β΄/4346/
30.12.2016)

4. Ιονύων
Νόςων

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ

(ΥΕΚ Β΄/4402/
30.12.2016)

Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Ϊδρα

ΠΕ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Εφαρμογών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ, Προςϐδων
& Περιουςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
ε. Σμόμα Οικονομικόσ
ΔιαχεύριςησΔημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου

Δ/νςεισ ΔιοικητικοϑΟικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
& Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Λογιςτικόσ
& Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Γραμματεύασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) ϋδρασ & (β)
των ΠΕ

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ, Προςϐδων
& Περιουςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
ε. Σμόμα οικονομικόσ
Διαχεύριςησ ϋδρασ
ςτ. Σμόματα
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ ΠΕ

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Διούκηςησ &
Ανθρωπύνων Πϐρων
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Γραμματεύασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ που
λειτουργεύ ςτην ϋδρα
& Σμ. (ε) που
λειτουργοϑν ςτισ ΠΕ,
αλλϊ υπϊγονται ςτη
Δ/νςη Οικονομικοϑ
ϋδρασ
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Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
Αποκεντρωμϋνα
υγχώνευςη
Σμημϊτων
Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ και
Προςϐδων &
Περιουςύασ ςτην
ϋδρα

Μιςθοδοςύα
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (δ) τησ ϋδρασ &
(α) των ΠΕ

Κατανομό
αρμοδιοτότων ςτα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(β) των ΠΕ
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(β) των ΠΕ

Κεντρικϊ

Κεντρικϊ
Σμ. (δ) τησ ϋδρασ

υγχώνευςη
Σμημϊτων
Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ και
Προςϐδων &
Περιουςύασ ςτην
ϋδρα / Σμ. (β) ϋδρασ
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5. Ανατολικόσ
Μακεδονύασ
– Θρϊκησ

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ

(ΥΕΚ Β΄/4387/
30.12.2016)

Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

6. Κεντρικόσ
Μακεδονύασ

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Οργϊνωςησ και
Λειτουργύασ

Περιφϋρεια

(ΥΕΚ Β΄/4302/
30.12.2016)

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προςωπικοϑ
& Μιςθοδοςύασ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Γραμματεύασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) ϋδρασ & (α)
των ΠΕ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (γ) τησ ϋδρασ &
(β) των ΠΕ

Λειτουργοϑν
Τποδιευθϑνςεισ τησ
Δ/νςησ Οικονομικοϑ
ςτισ ΠΕ (με 3
Σμόματα)

Αποκεντρωμϋνα
Δ/νςη Οικονομικοϑ
τησ ϋδρασ, Σμ. (ε) &
(αii) των
Τποδιευθϑνςεων
που λειτουργοϑν
ςτισ ΠΕ

Ϊδρα

ΠΕ

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ -Προςϐδων
& Περιουςύασ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Τποδιευθϑνςεισ
Οικονομικοϑ Ανθρωπύνων Πϐρων
Π.Ε
αi. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ,
Λογιςτικόσ & Σαμειακήσ
Διαχείριςησ
αii. Σμόμα Προμηθειών
αiii. Σμόμα Ελέγχου &
Εκκαθάριςησ Δαπανών
αiv. Σμόμα Ανθρώπινων
Πϐρων & Τποςτόριξησ

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
Κεντρικϊ
Σμ. (γ) τησ ϋδρασ

Μιςθοδοςύα
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ

υγχώνευςη
Σμημϊτων
Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ και
Προςϐδων &
Περιουςύασ ςτην
ϋδρα

Αποκεντρωμϋνα
Δ/νςη Οικονομικοϑ
τησ ϋδρασ, Σμ. (β) &
(αi) των
Τποδιευθϑνςεων
που λειτουργοϑν
ςτισ ΠΕ

Κεντρικϊ
Σμ. (γ) Δ/νςησ
Οικονομικοϑ
(ϋδρασ)

Αποκεντρωμϋνα
Δ/νςη Οικονομικοϑ
τησ ϋδρασ, Σμ. (ςτ)
& (αiv) των
Τποδιευθϑνςεων
που λειτουργοϑν
ςτισ ΠΕ

β. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ,
Λογιςτικόσ & Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ (ϋδρα)

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ
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Περιφϋρεια

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.

Ϊδρα

ΠΕ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ που
λειτουργεύ ςτην ϋδρα
& Σμ. (γ) που
λειτουργοϑν ςτισ ΠΕ,
αλλϊ υπϊγονται
ςτην Δ/νςη
Οικονομικοϑ ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (δ) τησ ϋδρασ &
(β) των ΠΕ

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ

Μιςθοδοςύα

γ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ (ϋδρα)
δ. Σμόμα Προμηθειών
(ϋδρα)
ε. Σμόμα Ελϋγχου &
Εκκαθϊριςησ Δαπανών
(ϋδρα)
ςτ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
(ϋδρα)
7. Κρότησ
(ΥΕΚ Β΄/4403/
30.12.2016)

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Δ/ντόσ
Οικονομικοϑ
τη νϋα
αναδιοργϊνωςη
προτεύνεται ωσ
Π.Ο.Τ. ο Γεν.
Δ/ντησ

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόματα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ ΠΕ
δ. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
ε. Σμόμα Προμηθειών
ςτ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
ζ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
& Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Γραμματεύασ

Κεντρικϊ
Σμ. (ςτ) τησ ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ζ) τησ ϋδρασ &
(α) των ΠΕ

τη νϋα
αναδιοργϊνωςη
προτεύνεται η
μεταφορϊ των
Σμημϊτων
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ των
ΠΕ ςτισ Δ/νςεισ
ΔιοικητικοϑΟικονομικοϑ ΠΕ
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Περιφϋρεια
8. τερεϊσ
Ελλϊδασ
(ΥΕΚ Β΄/3847/
30.11.2016
&
ΥΕΚ Β΄/4401/
30.12.2016)

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ
(οριςμϐσ με το
ΥΕΚ Β΄/4401/
30.12.2016)

Ϊδρα
Δ/νςη Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
δ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
ε. Σμόμα Οικονομικόσ
ΔιαχεύριςησΔημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου
ςτ. Σμόμα Γραμματεύασ

ΠΕ
Δ/νςεισ Διοικητικοϑ
– Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Διούκηςησ &
Διαχεύριςησ
Ανθρώπινου
Δυναμικοϑ &
Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Λογιςτικόσ
Διαχεύριςησ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Γραμματεύασ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου
Κεντρικϊ
Σμ. (ε) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ)
Αρχικϐσ ϋλεγχοσ
απϐ τα Σμ. (β) των
ΠΕ & το Σμ. (γ) τησ
Δ/νςησ Διοικητικοϑ
– Οικονομικοϑ
(ϋδρασ)

Πληρωμό
Δαπανών
Κεντρικϊ
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ)

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
Κεντρικϊ
Σμ. (γ) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ)

Μιςθοδοςύα
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (δ) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ) και
(α) των Δ/νςεων
Διοικητικοϑ –
Οικονομικοϑ των
ΠΕ
(ϐπωσ
τροποποιόθηκε με
το ΥΕΚ Β΄/4401/
30.12.2016)

Δ/νςη Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ
α. Σμόμα Διούκηςησ
β. Σμόμα Προςωπικοϑ
γ. Σμόμα Λογιςτικόσ
Διαχεύριςησ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα υλλογικών
Οργϊνων
ςτ. Σμόμα Γραμματεύασ

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ
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Περιφϋρεια
9. Δυτικόσ
Ελλϊδασ
(ΥΕΚ Β΄/4309/
30.12.2016)

10.Πελοποννόςου
(ΥΕΚ Β΄/4345/
30.12.2016)

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Δ/ντόσ
ΟικονομικοϑΔημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Ϊδρα

ΠΕ

Δ/νςη Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
δ. Σμόματα Οικονομικόσ
Τποςτόριξησ Π.Ε.
ε. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
ςτ. Σμόμα Προμηθειών
ζ. Σμόματα Μιςθοδοςύασ
(ςε κϊθε Π.Ε. )
η. Γραφεύο
Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ
– Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
β. Σμόμα Προμηθειών
γ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
δ. Σμόμα Διοικητικόσ
Μϋριμνασ & Κύνηςησ
Οχημϊτων
ε. Σμόμα Γραμματεύασ

Κεντρικϊ
Σμ. (γ) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ)

Δ/νςη Οικονομικοϑ
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ - Προςϐδων
& Περιουςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Μιςθοδοςύασ

Δ/νςεισ Διοικητικοϑ
– Οικονομικοϑ ΠΕ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
& Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
δ. Σμόμα Οικονομικόσ
Τποςτόριξησ Προςϐδων &

Κεντρικϊ
Σμ. (ε) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ (ϋδρασ)

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Πληρωμό
Δαπανών
Κεντρικϊ
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου (ϋδρασ)

Αρχικϐσ ϋλεγχοσ
(προϋλεγχοσ) απϐ
το Σμ. (γ) τησ ϋδρασ
& τα Σμ. (δ) τησ
Δ/νςησ Οικονομικοϑ
- Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου που
λειτουργοϑν ςτισ ΠΕ

Αρχικϐσ ϋλεγχοσ
απϐ το Σμ. (ε) τησ
ϋδρασ & τα Σμ. (δ)
των ΠΕ

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
Αποκεντρωμϋνα
ϑςταςη
Σμημϊτων
Προςϐδων &
Περιουςύασ ςτισ ΠΕ

Μιςθοδοςύα
Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ζ) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου που
λειτουργοϑν ςτισ
ΠΕ

Κατανομό
αρμοδιοτότων ςτα
Σμ. (ε) τησ ϋδρασ &
(γ) των ΠΕ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(β) των ΠΕ

Αποκεντρωμϋνα
υγχώνευςη
Σμημϊτων
Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ και
Προςϐδων &
Περιουςύασ ςτην
ϋδρα
ϑςταςη του Σμ.

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (δ) τησ ϋδρασ &
(α) των ΠΕ
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Περιφϋρεια

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.

Ϊδρα
ε. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ

ΠΕ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών

Περιουςύασ
ε. Σμόμα Γραμματεύασ

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
(δ) ςτισ ΠΕ

Μιςθοδοςύα

Κατανομό
αρμοδιοτότων ςτα
Σμ. (β) τησ ϋδρασ &
(δ) των ΠΕ
11.Νοτύου
Αιγαύου
(ΥΕΚ Β΄/4343/
30.12.2016)

12.Βορεύου
Αιγαύου
(ΥΕΚ Β΄/4281/
30.12.2016)

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Γενικό Διεϑθυνςη
Εςωτερικόσ
Λειτουργύασ
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Δ/νςεισ Οικονομικοϑ
(Κυκλϊδων &
Δωδεκανόςου)
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ,
Δημοςιονομικών
Αναφορών &
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
β. Σμόμα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ
γ. Σμόμα Προςϐδων &
Περιουςύασ
δ. Σμόμα Προμηθειών
ε. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
Δ/νςη Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου
α. Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ &
Δημοςιονομικών
Αναφορών
β. Σμόματα Σαμειακόσ
Τπηρεςύασ & Προςϐδων

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (α) των 2
Δ/νςεων

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) των 2
Δ/νςεων

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (γ) των 2
Δ/νςεων

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) των 2
Δ/νςεων

Κεντρικϊ
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου τησ ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου τησ ϋδρασ
και (γ) των
Δ/νςεων
Διοικητικοϑ –
Οικονομικοϑ (ϋδρασ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) των
Δ/νςεων
Διοικητικοϑ –
Οικονομικοϑ
(ϋδρασ & ΠΕ)

υγκϋντρωςη ςτο
Σμόμα
Προϒπολογιςμοϑ
τϐςο των
αρμοδιοτότων
οικονομικόσ
διαχεύριςησ ϐςο και
των αρμοδιοτότων
δημοςιονομικών
αναφορών
Δ/νςη Διοικητικοϑ –
Οικονομικοϑ ΠΕ Φύου,
ϊμου
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
β. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών
& Περιουςύασ
δ. Σμόμα Γραμματεύασ
ε. Σμόμα Διοικητικοϑ

Κεντρικϊ
Σμ. (ε) τησ Δ/νςησ
Οικονομικοϑ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου τησ ϋδρασ
Αποκεντρωμϋνα
ςτισ ΠΕ Φύου,
ϊμου, με αρχικϐ
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Περιφϋρεια

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.

Ϊδρα
ΠΕ (Λϋςβου, Φύου,
ϊμου)
ε. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ Δημοςιονομικοϑ
Ελϋγχου
ε1. Γραφεύα
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ ΠΕ (Φύου,
ϊμου)

ΠΕ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

- Οικονομικοϑ ΠΕ
Ικαρύασ τησ Δ/νςησ
Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ
ϊμου

ϋλεγχο απϐ τα
Γραφεύα (ε1) του Σμ.
(ε) τησ ϋδρασ

Δ/νςη Οικονομικών
ΠΕ Κεντρικοϑ Σομϋα
Αθηνών
α. Σμόμα
Προγραμματιςμοϑ
Προμηθειών &
Παρακολοϑθηςησ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (β) & (γ) τησ
Δ/νςησ Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ (ϋδρασ)
που λειτουργοϑν
ςτισ ΠΕ

Πληρωμό
Δαπανών

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ
& ΠΕ)

Μιςθοδοςύα

Δ/νςη Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ
α. Σμόμα Προςωπικοϑ
β. Σμόμα Μιςθοδοςύασ
γ. Σμόμα Προμηθειών &
Περιουςύασ
δ. Σμόμα υλλογικών
Οργϊνων
ε. Σμόμα Γραμματεύασ
ςτ. Σμόμα Διοικητικοϑ Οικονομικοϑ ΠΕ Λόμνου

13. Αττικόσ
(ΥΕΚ Β’ 4251/
29.12.2016)

Γενικό
Διεϑθυνςη
Οικονομικών
Π.Ο.Τ. Γεν.
Δ/ντόσ

Δ/νςη Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
α. Σμόμα
Δημοςιονομικών
Δεςμεϑςεων
β. Σμόμα Ελϋγχου,
Εκκαθϊριςησ δαπανών

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

Κεντρικϊ
Σμ. (β) τησ Δ/νςησ
Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ (ϋδρα)
Διεϑθυνςη
Σαμειακόσ

Αποκεντρωμϋνα
Σμ. (ε) τησ Δ/νςησ
Οικονομικών ΠΕ
Κεντρικοϑ Σομϋα
Αθηνών & Σμ. (β)
των Δ/νςεων
Οικονομικών ΠΕ

Κεντρικϊ
Σμ. (α) και (β) τησ
Δ/νςησ
Μιςθοδοςύασ
(ϋδρα)
Διεϑθυνςη
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Περιφϋρεια

Γενικό
Διεϑθυνςη
/Π.Ο.Τ.
1. Δ/νςη
Προϒπολογιςμοϑ
2. Δ/νςη
Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ
3. Δ/νςη
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ
4. Δ/νςεισ
Οικονομικών ΠΕ
5. Δ/νςη
Μιςθοδοςύασ
6. Αυτοτελϋσ
Σμόμα
Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ
Δ/νςεων
Μιςθοδοςύασ,
Προϒπολογιςμοϑ,
Σαμειακόσ
Διαχεύριςησ και
Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ

Ϊδρα
& Ϊκδοςησ
χρηματικών
ενταλμϊτων ΠΕ
γ. Σμόμα Ελϋγχου,
Εκκαθϊριςησ δαπανών
Ϊργων και
Δικαςτικών αποφϊςεων
& Ϊκδοςησ χρηματικών
ενταλμϊτων

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ΠΕ
υμβϊςεων
β. Σμόμα υνοπτικών
Διαδικαςιών
Προμηθειών
γ. Σμόμα Ανοικτών
Διαδικαςιών
Προμηθειών
δ. Σμόμα Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ Λαώκών
Αγορών
ε. Σμόμα
Παρακολοϑθηςησ
Εςϐδων & Δαπανών
ςτ. Σμόμα
Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ
Δ/νςεισ Οικονομικών
ΠΕ
α. Σμόμα Προμηθειών
β. Σμόμα
Παρακολοϑθηςησ
Πιςτώςεων Δαπανών
& Εςϐδων
γ. Σμόμα
Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ

Ιοϑνιοσ 2017

Διενϋργεια
Ελϋγχου

Πληρωμό
Δαπανών

Αρχικϐσ ϋλεγχοσ
απϐ το Σμ. (ε) τησ
Δ/νςησ Οικονομικών
ΠΕ Κεντρικοϑ Σομϋα
Αθηνών & τα Σμ. (β)
των Διευθϑνςεων
Οικονομικών ΠΕ

Διαχεύριςησ (ϋδρα)
α. Σμόμα
Οργϊνωςησ &
Διαχεύριςησ
Φρηματικών
Ενταλμϊτων
β. Σμόμα
Εξϐφληςησ
Φρηματικών
Ενταλμϊτων
γ. Σμόμα Λογιςτικόσ
Διαχεύριςησ
Φρηματικών
Ενταλμϊτων &
Υορολογικών
Θεμϊτων
δ. Σμόμα
Φρηματικών
Διαθεςύμων

Διαχεύριςη
Προςϐδων &
Περιουςύασ

Μιςθοδοςύα
Μιςθοδοςύασ
(ϋδρα)
α. Σμόμα Σακτικόσ
Μιςθοδοςύασ
β. Σμόμα Λοιπών
Αποζημιώςεων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 : Αρμοδιϐτητεσ οργανικών μονϊδων, ςϑμφωνα με την
προτεινϐμενη δομό

Α.
Γεληθή
Γηεύζπλζε
Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκώλ
θαη Μεηαθνξώλ
ηξαηεγηθόο
ηόρνο:
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

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου 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

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 277

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Ιοϑνιοσ 2017
--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, Τδαηηθώλ
Πόξσλ θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ

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 Σερληθώλ Δξγσλ
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 Σερληθώλ Δξγσλ 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
Δπηθνηλσληώλ 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 ).

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 293

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Ιοϑνιοσ 2017
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
Παξαγσγηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο
ηξαηεγηθόο ηόρνο: 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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Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Ιοϑνιοσ 2017
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.
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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, Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Κνηλσληθώλ
Τπνζέζεσλ
ηξαηεγηθόο ηόρνο: 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
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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 Τπεξεζηώλ
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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 Τπεξεζηώλ
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 Τπεξεζηώλ ΠΔ Γξεβελώλ,
Φιώξηλαο, Καζηνξηάο

Ομϊδα Εργαςύασ για την επεξεργαςύα του νϋου ΟΕΤ

ελύδα 331

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελϋτη Αναδιοργϊνωςησ & Αναςχεδιαςμοϑ των Δομών
Ιοϑνιοσ 2017
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 Τγείαο
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 Κνηλσληθήο 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 Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο 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 :

ηξαηεγηθόο ηόρνο: 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. ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ
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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