
ΥΑΡΣΖ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ –

ΑΠΟΚΔΝΣΩΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Έδξα Πεξηθέξεηεο

Αηηηθήο Αζήλα Αηηηθήο

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Θεζζαινλίθε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ηωάλληλα Ζπείξνπ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο Λάξηζα Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ Πάηξα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Ηνλίωλ Νήζωλ

Αηγαίνπ Πεηξαηάο Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ

Κξήηεο Ζξάθιεην Κξήηεο

Η Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε απνηειεί βαζκίδα

ηεο Eιιεληθήο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, ε νπνία

ζπζηάζεθε ην 2011, φηαλ ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

"Καιιηθξάηεο".

Η ζχζηαζε ησλ α.δ. έγηλε γηα λα αλαιάβνπλ

βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, κεηά

ηελ θαζηέξσζε ησλ ηειεπηαίσλ σο

Απηνδηνηθνχκελσλ Οξγαληζκψλ. Πξφθεηηαη γηα

αξκνδηφηεηεο πνπ είηε ιφγσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ

Σπληάγκαηνο, είηε ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο,

απνθαζίζηεθε λα κελ πεξάζνπλ ζηελ ηνπηθή

απηνδηνίθεζε, αιιά λα παξακείλνπλ ζηελ

επζχλε ηεο Κεληξηθήο Εμνπζίαο.
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α) Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα

β) Γεληθή Γηεύζπλζε Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο

γ) Γεληθή Γηεύζπλζε Υωξνηαμίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο

δ) Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ

ε) Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

ζη) Απηνηειέο Σκήκα Π.ΑΜ. – Π..Δ.Α.

δ) Απηνηειέο Σκήκα Δθπαίδεπζεο

ε) Απηνηειέο Σκήκα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ



α) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ

β) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Γπηηθήο Διιάδαο

γ) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Ηνλίωλ Νήζωλ

δ) Γηεύζπλζε Σερληθνύ ειέγρνπ, κε αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε

ε) Γηεύζπλζε Τδάηωλ Πεινπνλλήζνπ

ζη) Γηεύζπλζε Τδάηωλ Γπηηθήο Διιάδαο

δ) Γηεύζπλζε Τδάηωλ Ηνλίνπ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ

α) Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ Πεινπνλλήζνπ

β) Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ Γπηηθήο Διιάδαο

γ) Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ Ηνλίωλ Νήζωλ

δ) Γηεύζπλζε πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ, κε αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε

ε) Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ηωλ λνκώλ

ζη) Γαζαξρεία ηωλ λνκώλ

α) Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο

β) Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ

γ) Γηεύζπλζε Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάηωλ

δ) Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ

ε) Γηεύζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο & Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ

ζη) Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ & Μεηαλάζηεπζεο

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
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ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ



ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ 

ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ



ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Τν Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα επηθνπξεί ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ησλ

θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ, νξγαλψλεη ηελ

επηθνηλσλία ηνπ κε ηηο Υπεξεζίεο θαη ηνπο πνιίηεο θαη κειεηά εηδηθά ζέκαηα, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο

αξκνδηφηεηάο ηνπ. Η ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Σηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ αλήθνπλ επίζεο:

Η πιεξνθφξεζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο

Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ, ε κέξηκλα δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ

γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ε ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο γηα εηδήζεηο

θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ε κέξηκλα γηα ηελ επαθή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ησλ Υπεξεζηψλ πνπ

ππάγνληαη ζ’ απηφλ, κε ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε δεκνζηνγξάθνπο.

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Τν Απηνηειέο Τκήκα Εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή θάζε κνξθήο

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ην Θλζηηηνχην Επηκφξθσζεο ηνπ Εζληθνχ Κέληξνπ

Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ) θαη άιιεο ζρνιέο ηνπ δεκνζίνπ.

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

To Απηνηειέο Τκήκα Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη σο αξκνδηφηεηα ηδίσο ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο

φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ, ψζηε λα

πξνιακβάλνληαη θαη λα απνθαζίζηαληαη δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Σηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ

Τκήκαηνο αλήθεη θαη ε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο, αλά ηξίκελν,

αλαιπηηθήο Έθζεζεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε

νξγαληθήο κνλάδαο μερσξηζηά. Επίζεο, έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο ζπληνληζηηθψλ ζπζθέςεσλ πξντζηακέλσλ

Υπεξεζηαθψλ κνλάδσλ γηα ζέκαηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ππφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Η Δηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη

είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ζε ζέκαηα πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ

θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ην ζπληνληζκφ

φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

θαηαζηξνθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ.

Η Δηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα, ηα νπνία

έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

α. Τκήκα Σρεδηαζκνχ θαη Πξφιεςεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα θαηάξηηζεο ζρεδίσλ

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

κε πξνγξάκκαηα, κέηξα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ

εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.

β. Τκήκα Αληηκεηψπηζεο θαη Απνθαηάζηαζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζχκθσλα

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΣΜΖΜΑ ΠΑΛΛΑΪΚΖ ΑΜΤΝΑ – Π. . Δ.. Α.

Τν Τκήκα Παιιατθήο Άκπλαο (ΠΑΜ) − Πνιηηηθήο Σρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΠΣΕΑ), ην νπνίν ππάγεηαη

απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη είλαη αξκφδην ηδίσο γηα

ηελ παξαθνινχζεζε, ζπκκεηνρή, ζπληνληζκφ, ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ΠΑΜ − ΠΣΕΑ εληφο ηεο δψλεο

επζχλεο ηνπ θαη γηα ηε κέξηκλα ελαξκφληζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ επνπηεία, ελίζρπζε θαη ζπλδξνκή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΟΤΑ α΄ βαζκνχ θαη ησλ

λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, γηα ζέκαηα πνιηηηθήο άκπλαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπσο

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.



ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
Η Δηεχζπλζε Δηνίθεζεο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ ππεξεζηαθψλ

κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ, ην ζρεδηαζκφ

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο

δηαθάλεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, θαζψο θαη γηα ηε κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή

ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηεχζπλζεο Δηνίθεζεο θαηαλέκνληαη ζηα

ππαγφκελα ζε απηή Τκήκαηα, σο εμήο:

α) Σκήκα Πξνζωπηθνύ ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηηο ππεξεζηαθέο ηνπ κεηαβνιέο, ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ηελ

έγθαηξε ζχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ, ηελ έθδνζε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ νηθείνπ

Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ζρεηηθή κε απηέο ελέξγεηα, ηε

ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρείσλ. Επίζεο, είλαη

αξκφδην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 26, παξ.1, πεξ. β΄ ηνπ λ. 1892/1990 (Α 101), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη

γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο νξηζκνχ κειψλ ηεο δηαξθνχο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο κε ηίηιν «Κνκβηθά Σεκεία Επαθήο»

(ΚΟΣΕ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

β) Σκήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Πάηξαο

ην νπνίν κεξηκλά ηδίσο γηα ηελ έγθξηζε ησλ Οξγαληζκψλ ησλ Δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο, ηε ζπγθξφηεζε θαη

ιεηηνπξγία ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ

πξνζσπηθνχ ζηνπο

Δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγσλ,

κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Δήκσλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ ππαιιήισλ

ησλ Δήκσλ, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο

Απηνηεινχο Υπεξεζίαο

Επνπηείαο ΟΤΑ θαη αζθείην απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ λ. 2503/1997 ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Επίζεο, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο

Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηε

ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ

δηνίθεζήο ηνπο θαη ηελ έθδνζε πξάμεσλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.



γ) Σκήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Σξίπνιεο

ην νπνίν κεξηκλά ηδίσο γηα ηελ έγθξηζε ησλ Οξγαληζκψλ ησλ Δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηε ζπγθξφηεζε θαη

ιεηηνπξγία ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ

πξνζσπηθνχ ζηνπο Δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία

αλάζεζεο έξγσλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Δήκσλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο

ησλ ππαιιήισλ ησλ Δήκσλ, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Απηνηεινχο Υπεξεζίαο Επνπηείαο ΟΤΑ θαη αζθείην απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ λ. 2503/1997

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Επίζεο, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηα θξαηηθά λνκηθά

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ

ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο θαη ηελ έθδνζε πξάμεσλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ

πξνζσπηθνχ ηνπο.

δ) Σκήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Κέξθπξαο

ην νπνίν κεξηκλά ηδίσο γηα ηελ έγθξηζε ησλ Οξγαληζκψλ ησλ Δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θνλίσλ Νήζσλ, ηε ζπγθξφηεζε θαη

ιεηηνπξγία ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ

πξνζσπηθνχ ζηνπο Δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία

αλάζεζεο έξγσλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Δήκσλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο

ησλ ππαιιήισλ ησλ Δήκσλ, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ

αξκνδηφηεηα ηεο Απηνηεινχο Υπεξεζίαο Επνπηείαο ΟΤΑ θαη αζθείην απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ λ. 2503/1997

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Επίζεο, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηα θξαηηθά λνκηθά

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θνλίσλ Νήζσλ, ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ

ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο θαη ηελ έθδνζε πξάμεσλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ

πξνζσπηθνχ ηνπο.

ε) Σκήκα Γηαθάλεηαο

ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα αλάξηεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζην δηαδίθηπν

(«πξφγξακκα Δηαχγεηα»), ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ

ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηε κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ,

Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ θαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή.

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ (πλέρεηα)



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ (πλέρεηα)

ζη) Σκήκα Γξακκαηείαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ

εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο πνπ έρνπλ έδξα ηελ Πάηξα, πιελ

εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε νξγαληθή κνλάδα γηα ην ζθνπφ απηφ. Επίζεο, έρεη ηε κέξηκλα θνηλνπνίεζεο ζην Τκήκα

Δηαθάλεηαο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ηελ επηθχξσζε

αληηγξάθσλ ή θσηoαληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη

απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηελ παξνρή γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο.

Β) Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο θαηαλέκνληαη επίζεο ζηα ππαγόκελα ζε απηή Σκήκαηα αλά λνκό

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πιελ ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, σο εμήο:

αα) Σκήκα Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππεξεηνχλησλ

ζην λνκφ ππαιιήισλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο κεηαβνιψλ,

ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, ηελ απνζηνιή

ζηνηρείσλ ζην Τκήκα Εθθαζάξηζεο Απνδνρψλ, ηελ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθά δεπηεξεχνπζαο θχζεο

ζέκαηα. Γηα ηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ε νξγαληθή απηή κνλάδα ππάγεηαη ζηε Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ.

ββ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο & Παξνρήο Πιεξνθνξηώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ

πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ φισλ ησλ

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ λνκνχ, πιελ εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε νξγαληθή κνλάδα γηα ην ζθνπφ απηφ. Τελ

επηθχξσζε αληηγξάθσλ ή θσηoαληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ή

επηδεηθλχνληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Επίζεο, έρεη ηε κέξηκλα θνηλνπνίεζεο

ζην Τκήκα Δηαθάλεηαο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ηελ

ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαη ηελ παξνρή γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
Η Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ησλ

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, πξνκεζεηψλ, θξαηηθψλ νρεκάησλ, ηε κέξηκλα γηα ηε ζηέγαζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,

ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα

ιεηηνπξγηθά επί κέξνπο δεηήκαηα. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ θαηά πεξίπησζε

αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη

λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Σπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα:

α) Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ Τν Τκήκα απηφ είλαη αξκφδην, ηδίσο, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ ηαθηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ

απφ φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα ζηέγαζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.

β) Σκήκα Δθθαζάξηζεο Απνδνρώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε απνδνρψλ θαη θάζε είδνπο

απνδεκηψζεσλ γηα ην ηαθηηθφ θαη έθηαθην πξνζσπηθφ φιεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηε ρνξήγεζε

θνξνινγηθψλ βεβαηψζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απνδνρψλ.

γ) Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη

παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη γηα ινηπά δεηήκαηα πξνκεζεηψλ

αξκνδηφηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηελ έγθξηζε γηα εγθαηάζηαζε ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, ηε κέξηκλα

γηα ηε ζηέγαζε θαη κεηαζηέγαζε ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ

απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ ηνπο.

δ)Σκήκα Κξαηηθώλ Ορεκάηωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ

απηνθηλήησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ζηελ θαη’ εμαίξεζε έγθξηζε νδήγεζεο απηνθηλήησλ απφ ππαιιήινπο

πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε άδεηα νδήγεζεο, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα

πξνθαινχκελα απφ κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ γηα φια ηα

νρήκαηα θαη απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ

θίλεζε ησλ νρεκάησλ απηήο.

ε) Σκήκα Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ζέκαηα δεκφζηαο πεξηνπζίαο, γηα ηα νπνία

έρνπλ απνλεκεζεί αξκνδηφηεηεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο απφ ηελ θείκελε

λνκνζεζία



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΩΝ
Η Δηεχζπλζε Εζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα επνπηείαο, εθθαζάξηζεο θαη δηαρείξηζεο

ηδξπκάησλ, θιεξνδνηεκάησλ θαη ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην

θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Εζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ έρεη έδξα ηελ Πάηξα

θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ έδξα επίζεο ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα Δπνπηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ

ηδξπκάησλ θαη θιεξνδνηεκάησλ, ηελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη θιεξνδνηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα

σο πξνο ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηελ εθπνίεζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ ηνπο, ηελ

εθκίζζσζε αθηλήησλ, ηελ θαηάζεζε θαη επέλδπζε θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, ηελ έγθξηζε ησλ απνινγηζκψλ ηνπο,

ηελ έγθξηζε ακνηβψλ δηθεγφξσλ, κεραληθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε ηνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ, ηελ

έγθξηζε δηνξηζκνχ ππνηξφθσλ, ηελ παξάηαζε θαη ηελ αχμεζε ησλ ππνηξνθηψλ.

β) Σκήκα Δθθαζάξηζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη

δσξεψλ, ηελ έγθξηζε ακνηβψλ δηθεγφξσλ, κεραληθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ηελ επέλδπζε ή αμηνπνίεζε

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ εθπνίεζε ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ ηνπο, ην δηνξηζκφ ησλ εθηειεζηψλ

δηαζήθεο θαη ησλ εθθαζαξηζηψλ ησλ θιεξνλνκηψλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπο, ηελ έγθξηζε

ινγνδνζίαο ησλ εθηειεζηψλ δηαζήθεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Κιεξνδνηεκάησλ.

γ) Σκήκα ρνιαδνπζώλ Κιεξνλνκηώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηνηθεηηθή επνπηεία ησλ θεδεκφλσλ

ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, νη νπνίνη δηνξίδνληαη θαη έρνπλ σο έξγν ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζρνιαδνπζψλ

θιεξνλνκηψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε επέλδπζε ή αμηνπνίεζε ή εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο

ζηνηρείσλ. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ ησλ θεδεκφλσλ ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ζηνπο νπνίνπο

αλαηίζεληαη έξγα αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε δαπαλψλ εθθαζάξηζεο ή δηαρείξηζήο ηνπο θαη ηελ έγθξηζε ινγνδνζίαο

ηνπο.

δ) Σκήκα Μεηξώνπ θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ

θιεξνδνηεκάησλ, ηδξπκάησλ, δηαζεθψλ θαη ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο

Δηεχζπλζεο, ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ

αξρείνπ ηεο Δηεχζπλζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο. Επίζεο, κεξηκλά γηα ηελ

θνηλνπνίεζε ζην Τκήκα Δηαθάλεηαο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαξηψληαη

ζην δηαδίθηπν.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ

Η Δηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ έρεη σο ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο

εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηε

βέιηηζηε αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ

φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο. Η Δηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ έρεη έδξα ηελ Πάηξα

θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Τπνζηήξημεο πζηεκάηωλ Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή

ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε

ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, ππνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο

ζπζηεκάησλ, ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ

δεδνκέλσλ. Επίζεο, δηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ δηνίθεζεο, ππνζηεξίδεη ηελ

εζληθή ππνδνκή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ζρεδηάδεη θαη εθηειεί έξγα πιεξνθνξηθήο, κε ηελ αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκνπ

νηθνλνκηθνχ πφξνπ (επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα), αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ (ηνπηθνχ) δηθηχνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ απξφζθνπηε

εμσηεξηθή ηνπ επηθνηλσλία (κε ην δηαδίθηπν).

β) Σκήκα Τπνζηήξημεο Πεξηθεξεηαθώλ πζηεκάηωλ, ην νπνίν ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο Υπεξεζίεο ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, θαηαξηίδεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πξφηππα ησλ αλσηέξσ Υπεξεζηψλ, ππνζηεξίδεη ηερληθά

ηνπο ρξήζηεο ησλ απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ηηο

αλαγθαίεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ απνθεληξσκέλσλ

ζπζηεκάησλ.

γ) Σκήκα ρεδηαζκνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηνλ Πνιίηε, ην νπνίν ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη λέεο

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ πνιίηε, νξγαλψλεη θαη αλαπαξηζηά ηα πιεξνθνξηαθά

δεδνκέλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο πνπ είλαη αλαγθαία ή δεηνχληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, γηα ηελ παξνρή

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο ζηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’

χιελ αξκφδηεο Δηεπζχλζεηο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ (ΤΠΕ) ζην

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη πξνβιεπφκελεο απφ ην

λφκν ππεξεζίεο θαη παξνρέο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Επίζεο, έρεη ηελ επζχλε εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ησλ

«Κνκβηθψλ Σεκείσλ Επαθήο» (ΚΟΣΕ) ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ φπσο

πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο Δηεπζχλζεηο ηεο Απ/κέλεο Δηνίθεζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (πλέρεηα)

ηε Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ππάγεηαη επίζεο θαη Σκήκα Πιεξνθνξηθήο αλά λνκό ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πιελ ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ην νπνίν έρεη αληίζηνηρα έδξα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ

νηθείνπ λνκνχ θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζην λνκφ.

Τν Τκήκα Πιεξνθνξηθήο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ

ζπζηεκάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζην λνκφ, ηε κέξηκλα γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ηνπο ιεηηνπξγία,

ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ κε ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη βνήζεηαο γηα ηελ

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηε κέξηκλα γηα ηελ

ηήξεζε αληηγξάθσλ εθεδξείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ

αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη ρξήζε. Επίζεο, είλαη

αξκφδην γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ αλαγθαίνπ

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη κίζζσζεο γξακκψλ ηειεκαηηθήο δηαζχλδεζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη

ζχλδεζε κε ην δίθηπν «ΣΥΖΕΥΞΘΣ», θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε θαη ελεκέξσζε

απηήο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθά εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ή ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο

δεδνκέλσλ, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζζνχλ ηνπηθά.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Η Δηεχζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζεκάησλ ηεο ηζαγέλεηαο θαη

ησλ κεηξψσλ αξξέλσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηελ

παξνρή νδεγηψλ ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν, κε ην νπνίν νθείιεη λα βξίζθεηαη

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Επίζεο, είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα δεηήκαηα πγείαο, εξγαζίαο θνηλσληθήο

αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο ζην επίπεδν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα θαζ’

χιελ αξκφδηα Υπνπξγεία γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί

ηηο νδεγίεο ηνπο. Η Δηεχζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηηο

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

αα) Σκήκα Ηζαγέλεηαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηαπίζησζε θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηελ νξθσκνζία ησλ πνιηηνγξαθνχκελσλ. Επίζεο, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ηήξεζε αληηηχπνπ

ησλ Μεηξψσλ Αξξέλσλ ησλ δήκσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηηο εγγξαθέο, κεηαβνιέο, δηαγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο ζηα

Μεηξψα Αξξέλσλ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο, ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε

ζρεηηθή λνκνζεζία, ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Μεηξψσλ Αξξέλσλ θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ εηήζηνπ κεηξψνπ.

ββ) Σκήκα Πνιηηνγξάθεζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ γηα ηελ θηήζε ηεο

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο,

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνλ αξκφδην Υπνπξγφ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ

πνιηηνγξαθνπκέλσλ.

γγ) Σκήκα Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ, κε αξκνδηφηεηα ηδίσο ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή

έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνζθχγσλ θαη αηφκσλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε

ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα θαζνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ

γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πιαλνδίσλ. Επίζεο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο Ειιήλσλ ηζηγγάλσλ σο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ

ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο δηθαηνχρνπ δαλείνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ζέκαηα

απαζρφιεζεο πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ.

δδ) Σκήκα Τγείαο & Πξόλνηαο, κε αξκνδηφηεηα ηδίσο ηνλ έιεγρν θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ

αξκνδηφηεηαο ΕΟΦ, ηε ζπγθξφηεζε Πξσηνβάζκησλ θαη Δεπηεξνβάζκησλ Υγεηνλνκηθψλ Επηηξνπψλ ησλ λνκψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πξφλνηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα

ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο.

εε) Σκήκα Γξακκαηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ, ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Δηεχζπλζεο,

ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ, νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ηεξνχληαη ζην αξρείν ή

επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηε Δηεχζπλζε πνιίηεο. Είλαη επίζεο αξκφδην γηα ηελ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη

ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο Δηεχζπλζεο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο γηα θάζε ζέκα

αξκνδηφηεηάο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζην αξκφδην Τκήκα ηεο Δηεχζπλζεο Δηνίθεζεο φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ,

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ (ΤΝΔΥΔΗΑ)

β) ηε Γηεύζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ ζπζηήλεηαη επίζεο αλά λνκφ ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πιελ ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, κε έδξα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ νηθείνπ λνκνχ θαη:

Σκήκα Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλωληθήο Έληαμεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έξεπλα ηεο

ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηνγξάθεζεο αιινδαπψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ

ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε θαη ηελ ππνβνιή πιήξσο νινθιεξσκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζηνλ

αξκφδην Υπνπξγφ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνιηηνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε αληηηχπνπ ησλ

Μεηξψσλ Αξξέλσλ ησλ δήκσλ ηνπ λνκνχ. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ πινπνίεζε

πξνγξακκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνζθχγσλ θαη αηφκσλ πνπ ηεινχλ ππφ

θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε κέξηκλα θαζνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε

πιαλνδίσλ. Επίζεο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο Ειιήλσλ ηζηγγάλσλ σο ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο

ζπλδξνκήο θαη έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο δηθαηνχρνπ δαλείνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα

ζέκαηα απαζρφιεζεο πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα

πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ.

Σην αλσηέξσ Τκήκα ππάγεηαη Γξαθείν Γξακκαηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ, ηε

δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ ηνπ Τκήκαηνο Αζηηθήο Καηάζηαζεο θαη Κνηλσληθήο

Έληαμεο, ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία

ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη

απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ην Τκήκα πνιίηεο, ηε γλσζηνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ ζρεηηθψλ

αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γεληθφηεξα ηελ

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ σο Υπεξεζία κηαο ζηάζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

Η Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά

λνκνζεζίαο πεξί δηακνλήο αιινδαπψλ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην

Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ

ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

αα) Σκήκα Αδεηώλ Γηακνλήο Αραΐαο κε αξκνδηφηεηα ηδίσο ηε ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ αδεηψλ

δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ θαη δειηίσλ δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

ββ) Σκήκα Διέγρνπ κε αξκνδηφηεηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο πεξί δηακνλήο

αιινδαπψλ λνκνζεζίαο, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηε βεβαίσζε παξαβάζεσλ γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ε ρνξήγεζε θαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ηνπ

δειηίνπ δηακνλήο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.

γγ) Σκήκα Γξακκαηείαο κε αξκνδηφηεηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ

αξρείνπ, ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Δηεχζπλζεο, ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ

νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο πνιίηεο, ηελ

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δηακνλήο θαη ηελ

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ πνξεία εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο.

Σηε Δηεχζπλζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ζπζηήλεηαη επίζεο αλά λνκφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο,

πιελ ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, κε έδξα ηελ πξωηεύνπζα ηνπ νηθείνπ λνκνύ θαη:

Σκήκα Αδεηώλ Γηακνλήο κε αξκνδηφηεηα ηδίσο ηε ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο

εληαίνπ ηχπνπ θαη δειηίσλ δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη

Γξαθείν Γξακκαηείαο ην νπνίν ππάγεηαη ζην αλσηέξσ Τκήκα θαη είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ,

ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ ηνπ Τκήκαηνο, ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη

θσηναληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη

απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ην Τκήκα πνιίηεο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ πνξεία εμέηαζεο

ηνπ αηηήκαηνο ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ σο Υπεξεζία κηαο ζηάζεο.



ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Η Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Δπηηθήο Ειιάδαο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο, ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ

Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην

Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ.

Α) Ζ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Γπηηθήο Διιάδαο έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη

ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο, ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε

δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ έρεη

απνλεκεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

β) Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νηθηζηηθήο πνιηηηθήο θαη θαηνηθίαο,

θαζψο θαη νηθνλνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ, ην ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ

εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα (ΓΠΣ) θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο,

ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ

αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σην αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν

Γξακκαηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ

επηθχξσζε αληηγξάθσλ ή θσηoαληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην

αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ηελ ηήξεζε

ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη ηελ παξνρή γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο ζρεηηθά

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο. Επίζεο, έρεη ηε κέξηκλα θνηλνπνίεζεο ζην Τκήκα Δηαθάλεηαο φισλ ησλ

απνθάζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
Η Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο, ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην

Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. 2. Η Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ έρεη έδξα

ηελ Τξίπνιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Τξίπνιε:

α) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο, ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε

δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ έρεη

απνλεκεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

β) Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νηθηζηηθήο πνιηηηθήο θαη θαηνηθίαο,

θαζψο θαη νηθνλνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ, ην ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ

εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα (ΓΠΣ) θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο,

ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ

αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σην αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν

Γξακκαηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ

επηθχξσζε αληηγξάθσλ ή θσηoαληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην

αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ηελ ηήξεζε

ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη ηελ παξνρή γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο ζρεηηθά

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο. Επίζεο, έρεη ηε κέξηκλα θνηλνπνίεζεο ζην Τκήκα Δηαθάλεηαο φισλ ησλ

απνθάζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΗΟΝΗΟΤ
Η Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεινπνλλήζνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο, ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ

Πεξηθέξεηα Θνλίσλ Νήζσλ, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη εζληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην

Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ Θνλίνπ έρεη έδξα ηελ

Κέξθπξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Κέξθπξα:

α) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξν ηαμηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο, ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε

δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ έρεη

απνλεκεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε θξαηηθή δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

β) Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νηθηζηηθήο πνιηηηθήο θαη θαηνηθίαο,

θαζψο θαη νηθνλνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ, ην ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ

εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα (ΓΠΣ) θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο,

ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ

αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σην αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν

Γξακκαηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πξσηνθφιιεζε θαη δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηελ

επηθχξσζε αληηγξάθσλ ή θσηoαληηγξάθσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη ζην

αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ηελ ηήξεζε

ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη ηελ παξνρή γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξηψλ ζε πνιίηεο ζρεηηθά

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο. Επίζεο, έρεη ηε κέξηκλα θνηλνπνίεζεο ζην Τκήκα Δηαθάλεηαο φισλ ησλ

απνθάζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο θαη αζθεί ηηο

αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οθείιεη λα

βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη

ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Υδάησλ έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη

ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα Παξαθνινύζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηωλ Τδαηηθώλ Πόξωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε

θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ

πνηνηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ

πδάησλ θνιχκβεζεο, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα χδαηα, ηελ

εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ Πξνζηαζίαο απφ ηε ξχπαλζε θαζψο θαη απνξξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ην ζρεδηαζκφ

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ

Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ

θαηάξηηζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο

θηλδχλσλ πιεκκχξαο. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην κεηξηαζκφ ησλ

επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο, ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ

ησλ ζηφρσλ θαη πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ε επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ

θαηάζηαζε ησλ πδάησλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ.

β) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Γηκεξώλ ρέζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη

εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ, έξγσλ επεμεξγαζίαο

πγξψλ απνβιήησλ θαη πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ επηβνιή ζε πθηζηάκελα ή ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ

είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζνπλ ηα χδαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα κέηξα πνπ είλαη πξφζθνξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο,

θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ.

Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάησλ.

γ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπηθνηλωλίαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα νπζηαζηηθήο

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηδίσο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο,

ελεκέξσζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

πιεκκχξαο, θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Δηεχζπλζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
Είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη αζθεί ηηο

αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οθείιεη λα

βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Υδάησλ

Πεινπνλλήζνπ έρεη έδξα ηελ Τξίπνιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ

Τξίπνιε:

α) Σκήκα Παξαθνινύζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηωλ Τδαηηθώλ Πόξωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε

θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ

πνηνηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ

πδάησλ θνιχκβεζεο, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα χδαηα, ηελ

εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ Πξνζηαζίαο απφ ηε ξχπαλζε θαζψο θαη απνξξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ην ζρεδηαζκφ

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ

Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ

θαηάξηηζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο

θηλδχλσλ πιεκκχξαο. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην κεηξηαζκφ ησλ

επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο, ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ

ησλ ζηφρσλ θαη πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ε επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ

θαηάζηαζε ησλ πδάησλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ.

β) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Γηκεξώλ ρέζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη

εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ, έξγσλ επεμεξγαζίαο

πγξψλ απνβιήησλ θαη πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ επηβνιή ζε πθηζηάκελα ή ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ

είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζνπλ ηα χδαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα κέηξα πνπ είλαη πξφζθνξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο,

θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ.

Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάησλ.

γ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπηθνηλωλίαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα νπζηαζηηθήο

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηδίσο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο,

ελεκέξσζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

πιεκκχξαο, θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Δηεχζπλζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ ΗΟΝΗΟΤ
Η Δηεχζπλζε Υδάησλ Θνλίνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θνλίσλ

Νήζσλ θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε

λνκνζεζία. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Υδάησλ Θνλίσλ

Νήζσλ έρεη έδξα ηελ Κέξθπξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Κέξθπξα:

α) Σκήκα Παξαθνινύζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηωλ Τδαηηθώλ Πόξωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε

θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ

πνηνηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ

πδάησλ θνιχκβεζεο, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα χδαηα, ηελ

εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ Πξνζηαζίαο απφ ηε ξχπαλζε θαζψο θαη απνξξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ην ζρεδηαζκφ

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ

Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ

θαηάξηηζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο

θηλδχλσλ πιεκκχξαο. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην κεηξηαζκφ ησλ

επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο, ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ

ησλ ζηφρσλ θαη πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ε επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ

θαηάζηαζε ησλ πδάησλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ.

β) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Γηκεξώλ ρέζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη

εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, ηελ ηήξεζε κεηξψνπ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ, έξγσλ επεμεξγαζίαο

πγξψλ απνβιήησλ θαη πξνζηαζίαο πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ επηβνιή ζε πθηζηάκελα ή ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ

είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζνπλ ηα χδαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα κέηξα πνπ είλαη πξφζθνξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο,

θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ.

Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη νδεγηψλ γηα ζέκαηα

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πδάησλ.

γ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπηθνηλωλίαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κέξηκλα νπζηαζηηθήο

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηδίσο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο,

ελεκέξσζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

πιεκκχξαο, θαζψο θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Δηεχζπλζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η Δηεχζπλζε Τερληθνχ Ειέγρνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο

νξπθηψλ πφξσλ θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο πιηθψλ δεκνζίσλ έξγσλ. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ

αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί

ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Τερληθνχ Ειέγρνπ έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα:

α) Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο κε έδξα ηελ Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ην νπνίν είλαη

αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ παξαρψξεζε εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ηνπ ΘΓΜΕ πξνο εθκεηάιιεπζε ζε δήκνπο,

ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξσλ θαη νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο Ζψλεο Ληκέλα γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ, ζε κεηαιιεπηηθέο

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία πξνζηαηεπηηθψλ έξγσλ θαη πξνζρψζεσλ ζε Ζψλε Αηγηαινχ. Επίζεο, είλαη

αξκφδην λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε ζηε Δηεχζπλζε Εζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.

β) Σκήκα Φπζηθώλ Πόξωλ κε έδξα ηελ Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ην νπνίν είλαη αξκφδην

ηδίσο γηα ηε δηαρείξηζε αμηνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ πφξσλ ζε δεκφζηεο εθηάζεηο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε φιεο ηηο

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο.

γ) Σκήκα Διέγρνπ Τιηθώλ θαη Πνηόηεηαο Γεκνζίωλ Έξγωλ Γπηηθήο Διιάδαο, κε έδξα ηελ Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ζην εξγαζηήξην θαη ην

εξγνηάμην γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθψλ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη πιηθψλ ζεκειίσζεο ησλ θάζε είδνπο

θαηαζθεπψλ,−ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηα εθηεινχκελα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε πεγψλ ιήςεο

αδξαλψλ πιηθψλ.

δ) Σκήκα Διέγρνπ Τιηθώλ θαη Πνηόηεηαο Γεκνζίωλ Έξγωλ Πεινπνλλήζνπ, κε έδξα ηελ Τξίπνιε θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ζην εξγαζηήξην θαη ην

εξγνηάμην γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθψλ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη πιηθψλ ζεκειίσζεο ησλ θάζε είδνπο

θαηαζθεπψλ,−ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηα εθηεινχκελα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε πεγψλ ιήςεο

αδξαλψλ πιηθψλ.

ε) Σκήκα Διέγρνπ Τιηθώλ θαη Πνηόηεηαο Γεκνζίωλ Έξγωλ Ηνλίνπ, κε έδξα ηελ Κέξθπξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθέξεηα Θνλίσλ Νήζσλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ζην εξγαζηήξην θαη ην

εξγνηάμην γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εδαθψλ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη πιηθψλ ζεκειίσζεο ησλ θάζε είδνπο

θαηαζθεπψλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηα εθηεινχκελα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε πεγψλ ιήςεο

αδξαλψλ πιηθψλ.



ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΓΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΓΑΩΝ
Α) Ζ Γηεύζπλζε πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ έρεη ηδίσο αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν φισλ

ησλ δαζηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε

ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο. Ο

Πξντζηάκελνο ηεο Δηεχζπλζεο Σπληνληζκνχ θαη Επηζεψξεζεο Δαζψλ αζθεί θαζήθνληα Επηζεσξεηή Δαζψλ. Η Δηεχζπλζε

Σπληνληζκνχ θαη Επηζεψξεζεο Δαζψλ έρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα

ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα Δπηζεώξεζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δηεχζπλζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ

θαζεθφλησλ ηνπ σο Επηζεσξεηή, γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαζηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,

Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ, ηνλ έιεγρν ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο θαη ηεο ελ γέλεη δαζηθήο λνκνζεζίαο.

β) Σκήκα ρεδηαζκνύ Γαζηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε εηεζίσλ θαη πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ γεληθφηεξνπ

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη γηα ηε κειέηε ζεκάησλ δαζηθήο αλάπηπμεο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο θηεκαηνγξαθήζεηο θαη

ηηο ραξηνγξαθήζεηο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ γηα ηα

πάζεο θχζεσο δαζνηερληθά έξγα

γ) Σκήκα Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Γαζηθώλ Δθηάζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αληηππξηθήο

πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε κειέηε κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή δαζηθψλ

αλνκεκάησλ θαη γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ λνκνχ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δαζνπξνζηαζίαο. Σην

αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν Δηεζλψλ Σπκβάζεσλ, ην νπνίν έρεη αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο CITES πνπ

θπξψζεθε κε ην λ. 2055/1992 (Α 105), πεξί εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο θαη ηελ έθδνζε πξνβιεπνκέλσλ απφ

απηήλ αδεηψλ, κε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ηνπο λνκνχο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ.

δ) Σκήκα Γαζηθό, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκνζίσλ

δαζψλ, ην ζπληνληζκφ ηεο δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη

επαχμεζε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ αλάπηπμεο ησλ δαζηθψλ βνζθνηφπσλ, ζέκαηα πνπ

αθνξνχλ ζηελ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αιιαγή ηεο ρξήζεο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο

γξακκαηείαο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ. Σην

αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν Δηνηθεηηθφ – Λνγηζηηθφ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε θαη ηελ

αληηκεηψπηζε θάζε δηνηθεηηθνχ ζέκαηνο, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο

θαη γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηε Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ ηεο.

ε) Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ρεηξηζκφ θάζε ζέκαηνο ζπλαθνχο κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ

θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
Ζ Γηεύζπλζε Γαζώλ αλά λνκφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ηε δαζηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ

δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηελ εθηέιεζε δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηηο δαζηθέο ραξηνγξαθήζεηο θαη ηδηνθηεζηαθά ζέκαηα ηνπ λνκνχ.

Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ

θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Ο πξντζηάκελνο ηεο Δηεχζπλζεο Δαζψλ αζθεί επηπιένλ

θαζήθνληα ζπληνληζηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δαζαξρείσλ ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπ. Παξέρεη νδεγίεο

θαη θαηεπζχλζεηο ζηα Δαζαξρεία γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία

ηνπο θαη νθείιεη λα ππνβάιεη Έθζεζε, αλά ηξίκελν, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θάζε Δαζαξρείνπ μερσξηζηά.

α) Η Δηεχζπλζε Δαζψλ αλά λνκφ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, έρεη έδξα ηελ

πξσηεχνπζα ηνπ νηθείνπ λνκνχ θαη νη νξγαληθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη έρνπλ επίζεο έδξα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ νηθείνπ

λνκνχ.

β) Γηα ηνπο λνκνύο Αηηωιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Λαθωλίαο, Κνξηλζίαο, Ζιείαο, Αξθαδίαο θαη Μεζζελίαο ε αληίζηνηρε

Γηεύζπλζε Γαζώλ δηαξζξώλεηαη ωο θαηωηέξω:

αα) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Μειεηώλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε

εηεζίσλ θαη πνιπεηψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο δαζηθήο αλάπηπμεο ηνπ λνκνχ, ηε κέξηκλα εγθξίζεσλ ηνχησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ

απνηειεζκάησλ, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ ησλ πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ πινηνκίαο.

ββ) Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Γαζώλ ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηεο

παλίδαο θαη ρισξίδαο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ραξαθηεξηζκφ δαζψλ

θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηε κέξηκλα θήξπμεο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ησλ

δαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ ηήξεζε ησλ δαζηθψλ βηβιίσλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ησλ πάζεο

θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηνλ έιεγρν γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ

επνπηεία επί ηεο πξνζηαζίαο, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, αλαπηχμεσο ζήξαο, Θρζπνπνλίαο θαη

δαζηθήο αλαςπρήο.

Σην αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλεηαη Γξαθείν Δηνηθεηηθφ – Λνγηζηηθφ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε θαη ηελ

αληηκεηψπηζε θάζε δηνηθεηηθνχ ζέκαηνο, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαζψο θαη

γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηε Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαη

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ ηεο.

γγ) Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θσηνγξακκεηξηθήο, ραξηνγξαθηθήο θαη

κεραλνγξαθηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ηνπ λνκνχ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ

έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλνπνηνπκέλσλ ζηε δαζηθή ππεξεζία βεβαηψζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ηε δηφξζσζε

ησλ θηεκαηηθψλ ραξηψλ, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ θάζε ζέκαηνο ζπλαθνχο κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ

δαζηθψλ ραξηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ

νηθνζπζηεκάησλ ηνπ λνκνχ.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ (πλέρεηα)

γ) Γηα ηνπο λνκνύο: Αξγνιίδαο, Εαθύλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο ε αληίζηνηρε Γηεύζπλζε Γαζώλ

δηαξζξώλεηαη ωο θαηωηέξω:

αα) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Μειεηώλ θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθώλ Έξγωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπγθέληξσζε

θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε εηεζίσλ θαη πνιπεηψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο δαζηθήο αλάπηπμεο ηνπ λνκνχ, ηε

κέξηκλα εγθξίζεσλ ηνχησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ ησλ πάζεο θχζεσο

δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ πινηνκίαο. Επίζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ

πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ, ηνλ έιεγρν γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ

εγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ, ηε

θχιαμε θαη ζπληήξεζή ηνπ.

ββ) Σκήκα Πξνζηαζίαο, Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζώλ θαη Γεκνζίνπ Καηεγόξνπ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε

δηνίθεζε, εθκεηάιιεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηε δαζνπνιηηηθή επηηήξεζε επί ησλ ηδησηηθψλ

δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηελ επαιήζεπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε πινηνκηθψλ εξγαζηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ

δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ραξαθηεξηζκφ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ησλ δαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ

δηαηάμεσλ θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αλαγνκέλσλ ζηελ δίσμε ησλ παξαβαηψλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε κέξηκλα

εθδίθαζεο απηψλ. Σην αλσηέξσ Τκήκα ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία:

1) Γξαθείν Δηνηθεηηθφ – Λνγηζηηθφ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε

δηνηθεηηθνχ ζέκαηνο, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη γηα

ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηε Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ

ηεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ ηεο.

2) Γξαθείν Αλάπηπμεο Θήξαο, Θρζπνπνλίαο θαη Δαζηθήο Αλαςπρήο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ

αθνξνχλ ζηα αληηθείκελα ηεο ζήξαο, ηρζπνπνλίαο νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, ειεγρνκέλσλ θπλεγεηηθψλ πεξηνρψλ θαη θπλεγεηηθψλ

νξγαλψζεσλ, πιελ ηεο κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ, θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εζληθνχο δξπκνχο, ηα

αηζζεηηθά δάζε θαη ηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ, πιελ εθείλσλ ηεο κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ.

γγ) Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηνγξαθήζεωλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θσηνγξακκεηξηθήο, ραξηνγξαθηθήο θαη

κεραλνγξαθηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ηνπ λνκνχ, ηελ

παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλνπνηνπκέλσλ ζηε δαζηθή ππεξεζία βεβαηψζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα

ηνπ θηεκαηνινγίνπ, ηε δηφξζσζε ησλ θηεκαηηθψλ ραξηψλ, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ θάζε ζέκαηνο ζπλαθνχο κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ

θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ λνκνχ.



Γ. Γαζαξρεία−Γαζνλνκεία−Γαζνθπιαθεία

1. Τα πθηζηάκελα θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2010 Δαζαξρεία εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ 1.1.2011 κε

ηελ ίδηα ηνπηθή αξκνδηφηεηα, σο νξγαληθέο κνλάδεο επηπέδνπ Δηεχζπλζεο θαη δηαξζξψλνληαη ζηηο πθηζηάκελεο

θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν νξγαληθέο ηνπο κνλάδεο.

2. Τα πθηζηάκελα θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2010 Δαζνλνκεία εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κεηά ηελ 1.1.2011

κε ηελ ίδηα ηνπηθή θαη θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, σο γξαθεία, ππαγφκελα ζηα νηθεία Δαζαξρεία ή ηηο νηθείεο

Δηεπζχλζεηο Δαζψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ Δαζαξρεία.

3. Τα πθηζηάκελα θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2010 Δαζνθπιαθεία εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κεηά ηελ

1.1.2011 κε ηελ ίδηα ηνπηθή θαη θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, σο γξαθεία, ππαγφκελα ζηα νηθεία Δαζαξρεία ή ηηο νηθείεο

Δηεπζχλζεηο Δαζψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ Δαζαξρεία.



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα αλαδαζκνχ θαη επνηθηζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αιηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οθείιεη λα βξίζθεηαη

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαοέρεη έδξα ηελ Πάηξα θαη

ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Πάηξα:

α) Σκήκα Αλαδαζκνύ θαη επνηθηζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ – επνηθηζκνχ ζηε

Δπηηθή Ειιάδα, ηε ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζε επηηξνπέο αλάζεζεο κειεηψλ ζηνλ

ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ επίβιεςε, έιεγρν θαη παξαιαβή εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε

ηνπνγξαθηθά ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ – επνηθηζκνχ.

β) Σκήκα Γεωξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ θαη Αιηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο πδξφβησλ

νξγαληζκψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ηελ ίδξπζε ηρζπφζθαισλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο απηψλ, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ

ηρζπνηξνθηθήο αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, γηα ζέκαηα κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή

κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ Πεινπνλλήζνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα αλαδαζκνχ θαη επνηθηζκνχ, θαζψο θαη ζέκαηα

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αιηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε

ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ.Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ Πεινπνλλήζνπ έρεη έδξα ηελ Τξίπνιε θαη

ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Τξίπνιε:

α) Σκήκα Αλαδαζκνύ θαη επνηθηζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ – επνηθηζκνχ ζηελ

Πεινπφλλεζν, ηε ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζε επηηξνπέο αλάζεζεο κειεηψλ ζηνλ

ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ επίβιεςε, έιεγρν θαη παξαιαβή εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε

ηνπνγξαθηθά ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ – επνηθηζκνχ.

β) Σκήκα Γεωξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ θαη Αιηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζπιινγήο πδξφβησλ

νξγαληζκψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ηελ ίδξπζε ηρζπφζθαισλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο απηψλ, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ

ηρζπνηξνθηθήο αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, γηα ζέκαηα κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή

κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.



1. Ζ Γηεύζπλζε Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ Ηνλίνπ είλαη αξκφδηα ηδίσο γηα ζέκαηα αλαδαζκνχ θαη επνηθηζκνχ,

θαζψο θαη ζέκαηα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αιηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θνλίσλ Νήζσλ ζχκθσλα κε ηελ

θείκελε λνκνζεζία. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ.

Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθψλ Υπνζέζεσλ Θνλίνπ έρεη έδξα ηελ Κέξθπξα θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Τκήκαηα, ηα

νπνία έρνπλ επίζεο έδξα ηελ Κέξθπξα:

α) Σκήκα Αλαδαζκνύ θαη επνηθηζκνύ, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ αλαδαζκνχ

– επνηθηζκνχ ζηα Θφληα Νεζηά, ηε ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζε

επηηξνπέο αλάζεζεο κειεηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ επίβιεςε, έιεγρν θαη παξαιαβή εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ηνπνγξαθηθά ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαδαζκνχ –

επνηθηζκνχ.

β) Σκήκα Γεωξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ θαη Αιηείαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο

ζπιινγήο πδξφβησλ νξγαληζκψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ηελ ίδξπζε ηρζπφζθαισλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο

έδξαο απηψλ, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ηρζπνηξνθηθήο αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, γηα ζέκαηα

κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή

εκηεληαηηθήο κνξθήο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ

ξπζκίζεσλ.

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΗΟΝΗΟΤ


