
Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας 

διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

α) Γραφείο Περιφερειάρχθ.

β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών.

γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Υποδομών.

δ) Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ.

ε) Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ.

ςτ) Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ.

η) Γενικι Διεφκυνςθ Μεταφορών και Επικοινωνιών.

θ) Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ.

Στθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ λειτουργοφν επίςθσ και οι
παρακάτω Υπθρεςίεσ:

α) Νομικι Υπθρεςία.

β) Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου.

γ) Αυτοτελζσ Τμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ.

δ) Αυτοτελζσ Τμιμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

ε) Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων.



Ζ Γενική Γιεωθςνζη Αναπηςξιακοω Ππογπαμμαηιζμοω Πεπιβάλλονηορ και Τποδομϊν είλαη αξκφδηα γηα ην

ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε

ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Υπνπξγεία γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ

αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Υπνδνκψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο

νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

δ. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

ε. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή

Δλφηεηα Αραΐαο.

ζη. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή

Δλφηεηα Ζιείαο.

Ζ Γενική Γιεωθςνζη Δζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο

φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο. Σπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

1. Γηεχζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

2. Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

3. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

4. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

5. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

6. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ην Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή

Δλφηεηα Ζιείαο.



Ζ Γενική Γιεωθςνζη Ανάπηςξηρ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ

νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ

θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Υπνπξγεία γηα ηελ

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Τνπξηζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα

Αραΐαο.

ε. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα

Ζιείαο.

Ζ Γενική Γιεωθςνζη Μεηαθοπϊν και Δπικοινυνιϊν είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ

αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

β. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο.

γ. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζιείαο.



Ζ Γενική Γιεωθςνζη Πεπιθεπειακήρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο

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

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο .

β. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

δ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε

Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο.

ε. Γηεχζπλζε  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζιείαο. 

Ζ Γενική Γιεωθςνζη Γημψζιαρ Τγείαρ και Κοινυνικήρ Μέπιμναρ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο

ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο. Οθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε

ην θαζ’ χιελ αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπο.

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα

ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

δ. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

ε. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ην Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα

ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο.



ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ 

ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ



Νομική Τπηπεζία

Ζ Νομική Τπηπεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 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. Δηδηθφηεξα ζηε Ννκηθή Υπεξεζία ππάγνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο:

α. Παξίζηαηαη ζηα δηθαζηήξηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα.

β. Γηαηππψλεη πξνηάζεηο επί λνκηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο.

γ. Γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ηνπο

Γεληθνχο Γηεπζπληέο, ζην πιαίζην ησλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

Γξαθείν ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ζπζηήλεηαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο πξνθεηκέλνπ λα

εθπξνζσπεί, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ηελ Πεξηθέξεηα ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ζε επίπεδν λνκνχ

Αςηοηελέρ Σμήμα Δζυηεπικοω Δλέγσος

To Απηνηειέο Τκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ

ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη θαη λα θαηαζηέιινληαη δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηε

δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ ησλ πνιηηψλ. Τν ηκήκα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αλά ηξίκελν αλαιπηηθή Έθζεζε ζηνλ

Πεξηθεξεηάξρε γηα θάζε νξγαληθή κνλάδα μερσξηζηά.

Αςηοηελέρ Γπαθείο Σωπος και Γημοζίυν σέζευν

Τν Απηνηειέο Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 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:

Ζ δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε γεγνλφησλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο.

Ζ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα εηδήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.

Ζ κέξηκλα γηα ηελ επαθή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ Υπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηφλ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο.

Ζ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε δεκνζηνγξάθνπο.

Ζ ηέιεζε εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε εζληθέο ενξηέο παλειιήληαο θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ

πξνγξάκκαηνο.



Αςηοηελέρ Σμήμα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Σην απηνηειέο Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθεί ε Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο:

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) Ζ ππνβνιή εηζήγεζεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ.

5) Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο.

6) 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.

7) 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.

8) Ζ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ

λ. 3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄).

9) Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε κειέηε κεζφδσλ θαη κέζσλ

γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπο.

10) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.

11) Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο,

γηα ηε δαζνππξφζβεζε.

Αςηοηελέρ Σμήμα Παλλαφκήρ Άμςναρ και Πολιηικήρ σεδίαζηρ Δκηάκηυν Αναγκϊν (ΠΑΜ-ΠΔΑ.)
Τν Απηνηειέο Τκήκα ΠΑΜ-ΠΣΔΑ. ζε φ,ηη αθνξά ηε δηακφξθσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο θάζε θνξά

εηδηθέο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ππάγνληαη ηδίσο:

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 Άκπλα, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη δηα

ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο.

Ζ εηζήγεζε γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ζεκάησλ θαη κέηξσλ ηεο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.

Ο ζπληνληζκφο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ ελεξγεηψλ φισλ γεληθψο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηηαγψλ ηεο ζρεδίαζεο

έθηαθηεο αλάγθεο.

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.

Ζ έθδνζε αηνκηθψλ πξνζθιήζεσλ ζε πεξίπησζε πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο.



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενική Γιεωθςνζη Αναπηςξιακοω 

Ππογπαμμαηιζμοω Πεπιβάλλονηορ 

και Τποδομϊν

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Υπνδνκψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο

νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα

Γπηηθήο Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

δ. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

ε. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο.

ζη. Γηεχζπλζε Τερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηηρ Γιεωθςνζηρ Αναπηςξιακοω Ππογπαμμαηιζμοω θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε

απηήλ ηκήκαηα σο εμήο:

α. Σην Σμήμα σεδιαζμοω Πεπιθεπειακήρ Πολιηικήρ ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

•Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο.

•Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εηεζίσλ

πξνγξακκάησλ δξάζεο.

•Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο

πξνζψπσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

•Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην νπνίν εμεηδηθεχεη ην

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη’ έηνο.

•Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο.

•Ζ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.

•Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ εθαξκνγήο σο Γηθαηνχρνπ ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, φπσο απηή νξηνζεηείηαη απφ ην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο

(Δ.Σ.Π.Α.), πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.

•Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

•Ζ έγθξηζε ησλ κεζνρξφλησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ

πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

•Ο ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ

πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

•Ζ δηαηχπσζε πξνο ηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνηάζεσλ γηα έξγα θαη κέηξα πνιηηηθήο, εζληθήο

ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά εληάζζνληαη ζην κεζνρξφλην εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα.



Γιεωθςνζη Αναπηςξιακοω Ππογπαμμαηιζμοω (ζπλέρεηα):

β. ηο Σμήμα Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηυν και Έπγυν ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

•Ζ ππνζηήξημε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο.

•Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα λνκηθά ηεο πξφζσπα γηα ηε ζχληαμε ελδηάκεζσλ θαη

ηειηθψλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.

•Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εηζήγεζε ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ (δηαδηθαζίεο, δείθηεο θιπ).

•Ζ δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε πεξηνδηθψλ ζηφρσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ λνκηθψλ ηεο πξνζψπσλ.

•Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ

ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο, ε

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ αλαθνξψλ.

•Ζ δηαηχπσζε εηεζίσο ησλ εθζέζεσλ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ

πξνζψπσλ.

•Ζ εθπφλεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο.

•Ζ ηειηθή δηακφξθσζε, ε κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εηήζησλ

Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ.

• Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο, ε δηελέξγεηα ειέγρσλ, ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο έξγσλ πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη κε εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ

δαπαλψλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.

•Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε εζληθνχο πφξνπο, απφ ην Πξφγξακκα

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή άιινπο πφξνπο θαη ε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ.

•Ζ θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ θαη ε έγθξηζε ηεο εθηακίεπζήο ηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ ηεξεί ην

Πεξηθεξεηαθφ Τακείν Αλάπηπμεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.

•Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ εγθξίλνληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη.

•Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη ζεζκηθψλ

παξεκβάζεσλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηά ηεο.



Γιεωθςνζη Αναπηςξιακοω Ππογπαμμαηιζμοω (ζπλέρεηα):
γ. Σην Σμήμα Κινήηπυν Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

•Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο έξγσλ, πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πξνγξάκκαηα, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή Σπλεξγαζία.

•Ζ ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηηο αηηήζεηο ππαγσγήο επελδχζεσλ ή

πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.

•Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ

εληάζζνληαη ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

•Ζ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο επελδχζεσλ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο, ε εηζήγεζε ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, νη απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο θαη ε

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αλάθιεζεο ππαγσγήο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ

θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ησλ επελδχζεσλ γηα

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.

•Ζ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο, θαη ε νινθιήξσζε θαη πηζηνπνίεζε έλαξμεο παξαγσγηθήο

ιεηηνπξγίαο.

•Ζ θαηαγξαθή ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ.

•Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο θαη κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην αξκφδην

Υπνπξγείν.

•Ζ πιεξνθφξεζε θαη ππνβνήζεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ ή άιιν επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.

•Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε επηζήκαλζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο δεηεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ

κέηξσλ πξνο βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ.

•Ζ γλσκνδφηεζε γηα θάζε ζέκα ηνπηθνχ ή επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε παξνρή γλψκεο.

δ. Σην Σμήμα Σεκμηπίυζηρ ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

•Ζ ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε γεσγξαθηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθέξεηα.

•Ζ ιεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε, παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο

πεξηθέξεηαο, θαηά θιάδν θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.

•Ζ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αξκφδηνπ

θξαηηθνχ θνξέα.

•Ζ επζχλε εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ Κ.Ο.Σ.Δ. (Κνκβηθά Σεκεία Δπαθήο) ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19

ηνπ λ. 3882/2010 (Α΄ 166).



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ και Υυπικοω σεδιαζμοω θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα σο

αθνινχζσο:

α. α. ηο Σμήμα Υυπικοω σεδιαζμοω ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα Τεο ρσξνηαμίαο νη νπνίεο έρνπλ

αλαηεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζρεηηθέο κε ηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο

ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα, ε αλάζεζε

εθπφλεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ Σρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε

παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Δηδηθψλ Φσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη ΕΟΔ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ

πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο. .

β. Σην Σμήμα Πεπιβάλλονηορ και Τδποοικονομίαρ ππάγνληαη ηδίσο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα πεξηβάιινληνο νη νπνίεο

έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.

γ. Σην Σμήμα Τδποοικονομίαρ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ,

φπσο, ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθψλ ή δηκεξψλ ζπκθσληψλ, ζε

ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Υπνπξγείν γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα επηκέξνπο ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη πξνγξάκκαηα, ε έθδνζε απνθάζεσλ ηνπ πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή άιισλ κέηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο, ε δηνξγάλσζε

ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, ε

κέξηκλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθψλ θαη δηάρπησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζηα επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα, ε

εθαξκνγή θαη ηελ επηβνιή φισλ ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ε επηβνιή

κέηξσλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ ζηα ππφγεηα χδαηα θαη ε δηελέξγεηα 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.

δ. Σηα Σμήμαηα Πεπιβάλλονηορ και Τδποοικονομίαρ ηυν πεπιθεπειακϊν ενοηήηυν ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα

δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,

ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα



Οη αξκνδηφηεηεο ηηρ Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν Έπγυν θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο

εμήο:

α. Σην Σμήμα ςγκοινυνιακϊν Έπγυν ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηε κειέηε θαη ηελ

εθηέιεζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ θαη’ αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα.

β. Σην Σμήμα Δπγαζηηπίυν ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.

γ. Σην Σμήμα Γομϊν Πεπιβάλλονηορ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εθηέιεζε θαη κειέηε

εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ θαηά αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ

Πεξηθέξεηα.

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γιεςθωνζευν Σεσνικϊν Έπγυν ηυν Πεπιθεπειακϊν Δνοηήηυν θαηαλέκνληαη 

ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο:

α. ηο Σμήμα ςγκοινυνιακϊν Έπγυν ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηε κειέηε θαη ηελ

εθηέιεζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ θαη’ αξκνδηφηεηα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζε

επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.

β. ηο Σμήμα Δπγαζηηπίυν ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο εθαξκνγήο

ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.

γ. ηο Σμήμα Γομϊν Πεπιβάλλονηορ ππάγνληαη ηδίσο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ηδίσο ζηελ εθηέιεζε θαη

κειέηε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ θαηά αξκνδηφηεηα αλήθνπλ

ζηελ Πεξηθέξεηα θαη αζθνχληαη ζην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ άζθεζε επνπηείαο επί

ησλ Γεληθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.), ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενική Διεύθσνζη 
Εζωηερικής Λειηοσργίας

Σπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

1. Γηεχζπλζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

2. Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

3. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

4. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

5. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

6. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ην Πχξγν θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ αλάγνληαη

αλαιπηηθφηεξα ζηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηά ηεο, σο εμήο:

α. To Σμήμα Γιαθάνειαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ αλάξηεζε φισλ ησλ αηνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο

Πεξηθέξεηαο ζην δηαδίθηπν, γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο ησλ

νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην πιαίζην θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.3861/2010 (Α΄ 112).

β. Σο Σμήμα σεδιαζμοω και Τποζηήπιξηρ ςζηημάηυν Φοπέα θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ππνδνκψλ

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε παξαγσγηθή

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

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

πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ

ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο 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, φπσο επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα, αλαπηχζζεη θαη

ζπληεξεί ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ (ηνπηθνχ) δηθηχνπ θαη

ππνζηεξίδεη ηελ απξφζθνπηε εμσηεξηθή ηνπ επηθνηλσλία (κε ην δηαδίθηπν).

γ. Σο Σμήμα Τποζηήπιξηρ Πεπιθεπειακϊν ςζηημάηυν ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο πεξηθεξεηαθέο

ππεξεζίεο, θαηαξηίδεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πξφηππα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ππνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο

ρξήζηεο ησλ απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη

εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ

απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ.

δ. Σο Σμήμα σεδιαζμοω Ζλεκηπονικϊν Τπηπεζιϊν για ηον Πολίηη ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη

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

πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα ηεο πεξηθέξεηαο πνπ είλαη αλαγθαία ή δεηνχληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ

παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη 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

Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ

παξέρνληαη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππεξεζίεο θαη παξνρέο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζη Δξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα

σο εμήο:

α. Τν Σμήμα ςνηονιζμοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο,

έρεη ππνρξέσζε λα επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο ππεξεζίεο, λα παξαθνινπζεί ηε ξνή ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα

θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζηαθήο αλάγθεο. Τν

Τκήκα Σπληνληζκνχ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, λα

ζπληάζζεη έθζεζε θάζε ηξίκελν πξνο ηνλ πεξηθεξεηάξρε, λα εθαξκφδεη πηινηηθά ζρέδηα γηα ηελ θαιχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζεγήζεσλ γηα πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ

αλαγθψλ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο

Πεξηθέξεηαο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ

παξέρνπλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Τν ίδην δχλαηαη λα πξάμεη θαη ν πξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο.

β. Σο Σμήμα σεδιαζμοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.

___________________________________________________________________________________________

Oη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Γιοίκηζηρ θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα:

α. Σο Σμήμα Πποζυπικοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα 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 Δλφηεηαο Αραΐαο.

β. Σο Σμήμα ςλλογικϊν Οπγάνυν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο

ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηήξεζε κεηξψνπ θαη αξρείνπ ησλ πξάμεψλ ηνπο.

γ. ηο Σμήμα Γπαμμαηείαρ νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν, θαζψο θαη ην θπζηθφ

θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ηκήκα

γξακκαηείαο. Τν Τκήκα Γξακκαηείαο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ

επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο

ππνγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο ζε έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ

ηεο Πεξηθέξεηαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Οικονομικοω θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή Τκήκαηα σο εμήο:

α. Σο Σμήμα Πποχπολογιζμοω και Λογιζηικήρ Γιασείπιζηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα 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 θαη ζηε κειέηε ηεο δαλεηνιεπηηθήο δπλαηφηεηαο ηεο

Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή

δαπαλψλ, απφ ηεο εθδφζεσο ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεσο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010 θαη κέρξη εθδφζεσο απηήο, γηα

ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ Υπεξεζία

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ηφζν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ

πιεξσκήο, φζν θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ην ηκήκα απηφ είλαη

αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο

απφδνζήο ηνπο θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ζπκβάζεσλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ ηήξεζε δηθαηνινγεηηθψλ, αξρείσλ θαη

βηβιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

β. Σο Σμήμα Σαμειακήρ Τπηπεζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηε ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ

θαη ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο γηα θάζε είδνπο δαπάλε, γηα ηελ

είζπξαμε φισλ ησλ εζφδσλ θαη ηε 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.

γ. Τν Σμήμα Πποζψδυν και Πεπιοςζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε 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 πεξηνπζία θαη ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα κε ην αληηθείκελφ ηνπ αξρεία θαη βηβιία.

δ. Σο Σμήμα Ππομηθειϊν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 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. Τν

ηκήκα 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.

ε. Σο Σμήμα Μιζθοδοζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ

πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη

ηεο αληηκηζζίαο, ησλ εμφδσλ θίλεζεο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ φιεο ηεο

Πεξηθέξεηαο. Τν ηκήκα Μηζζνδνζίαο κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία θαη εθδίδεη θάζε

κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληαμηνδφηεζεο.



Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γιεςθωνζευν Γιοικηηικοω-Οικονομικοω ηυν πεπιθεπειακϊν ενοηήηυν θαηαλέκνληαη ζηα

ππαγφκελα ζε απηέο Τκήκαηα ελδεηθηηθά σο εμήο:

α. Σο Σμήμα Πποζυπικοω και Μιζθοδοζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα 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. Γηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, 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.

β. Σο Σμήμα Λογιζηικήρ Γιασείπιζηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή δαπαλψλ, απφ ηεο εθδφζεσο ηεο

θαλνληζηηθήο πξάμεσο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ. 3852/2010 θαη κέρξη εθδφζεσο απηήο, γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη πξνψζεζεο απηψλ ζηελ

νηθεία Υπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζηα νηθεία αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ηφζν ησλ

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, φζν θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν απηνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην

ηκήκα απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη πάγηαο πξνθαηαβνιήο, θαζψο θαη γηα ηελ

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Μειεηά θαη αμηνπνηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη απφθηεζεο εζφδσλ απφ ηελ

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη επηκειείηαη 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 πεξηνπζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ηεξεί ηα

πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά, αξρεία θαη βηβιία.

γ. Σο Σμήμα Σαμειακήρ Τπηπεζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπλαθψλ κε ηε ηακεηαθή δηαρείξηζε ππνζέζεσλ

ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ εμφθιεζε 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. Τεξεί ην θπζηθφ ηακείν θαη δηελεξγεί ηηο ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κε ηηο ηξάπεδεο.

δ. Τν Σμήμα Ππομηθειϊν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ,

πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε

θαη κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψζεσλ. Τεξεί απνζήθε πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε

άρξεζησλ θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

ε. ηο Σμήμα Γπαμμαηείαρ νξγαλψλεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη ηεξείηαη ην πξσηφθνιιν θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ

ππεξεζηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, πιελ ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν ηκήκα γξακκαηείαο. Τν Τκήκα

Γξακκαηείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, 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 πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πνιίηεο, θαζψο θαη γηα ηε

ρνξήγεζε ηεο επηζεκείσζεο ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο ζε έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.



Γενική Γιεωθςνζη Πεπιθεπειακήρ 

Αγποηικήρ Οικονομίαρ και 

Κηηνιαηπικήρ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο

κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο .

β. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην

Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

δ. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο.

ε. Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζιείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα,

σο εμήο:

α. Τν Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ πεξηθεξεηαθψλ

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία, θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε θαη

αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ

πξνγξακκάησλ, ηελ έγθξηζε, ηνλ έιεγρν, θαη ηελ παξαιαβή έξγσλ θαη εξγαζηψλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ηε

δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο απφ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαη ηδηαίηεξα ηεο γεσξγηθήο γεο κε πςειή

παξαγσγηθφηεηα, ηε ζχληαμε ηνκεαθψλ θαη ινηπψλ πξνγξακκάησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε κεηαπνίεζε

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξφηαζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε ηνκεαθά εζληθά πξνγξάκκαηα, ηελ αληηκεηψπηζε

ησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ θαηάξηηζε

κειεηψλ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπνληθνχ πινχηνπ ησλ νξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ, ζε

ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε

κειεηψλ αλάπηπμεο ηνπ ηρζπνπνληθνχ ελ γέλεη πινχηνπ.

β. Τν Σμήμα Φςηικήρ και Ευικήρ Παπαγυγήρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη ηε ιήςε

κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δελδξνθνκίαο, ηεο ακπεινπξγίαο, ησλ θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, ησλ θεπεπηηθψλ

θαζψο θαη ησλ θαιισπηζηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ηε κειέηε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαηήξεζεο ηεο

γνληκφηεηαο θαη βειηίσζεο ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ, ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ

πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε

παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ

ηε ρσξνζέηεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ βνζθνηφπσλ, ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο θαη εγγεηνδηαξζξσηηθέο

επεκβάζεηο ζηηο ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε

ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο θαη

δσηθήο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δελ αλαηίζεηαη ζε άιιε δηεχζπλζε ή ηκήκα.

γ. Τν Σμήμα Αλιείαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπνηξφθσλ ελ γέλεη

πδάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνζηαηεπηηθήο δψλεο εθκηζζνπκέλνπ ηρζπνηξνθείνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο γεσξγηθψλ

επηρεηξήζεσλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εθκεηαιιεχζεηο,

ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Κηηνιαηπικήρ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Τν Σμήμα Τγείαρ ηυν Εϊυν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε

ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ρεξζαίνπ, πδξφβηνπ θαη ακθίβηνπ θαη ηελ πξνζηαζία γεληθά ηεο

πγείαο ησλ δψσλ, ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο δσνηξνθψλ, ηνλ νξηζκφ ζθαγείσλ ζηα νπνία ζα

νδεγνχληαη ηα αθηθλνχκελα ζηε ρψξα καο δψα ζθαγήο, ηε δηελέξγεηα αλαγθαζηηθψλ πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ

θαηά ινηκσδψλ λνζεκάησλ δηαθφξσλ δψσλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε ππνςίαο θαη

βεβαησκέλεο εκθάληζεο γξίπεο ησλ νξλίζσλ.

β. Τν Σμήμα Κηηνιαηπικήρ Γημψζιαρ Τγείαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο

θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζθαγεία γηα ηε ζθαγή φισλ ησλ εηδψλ ησλ δψσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο

ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ, γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ

ηππνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, ηεκαρηζκνχ θξέαηνο, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγία ηρζπνζθάισλ,

ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ,

ηελ ηήξεζε κεηξψνπ εκπφξσλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη γηα θάζε

είδνπο αδεηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα απφ ηελ

θεληξηθή δηνίθεζε.

γ. Σο Σμήμα Κηηνιαηπικήρ Ανηίλητηρ Φαπμάκυν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ηεο

άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ θηεληαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο

θαη ιεηηνπξγίαο θιηληθήο κηθξψλ δψσλ, θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ δψσλ, ηε κέξηκλα εθαξκνγήο ηεο

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ηελ εκπνξία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη

θαηαγξαθή κεηξψνπ θηελνηξφθσλ.



Τηο Γηεπζχλζεηο Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ ηυν Πεπιθεπειακϊν Δνοηήηυν απαξηίδνπλ ηα εμήο ηκήκαηα:

α. Τν Σμήμα Ποιοηικοω Φςηοχγειονομικοω Δλέγσος είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηνλ θπηνυγεηνλνκηθφ έιεγρν εηζαγσκέλσλ–εμαγνκέλσλ

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηνλ θπηνυγεηνλνκηθφ έιεγρν πνιιαπιαζηαζκνχ πιηθνχ θαη ησλ θπησξίσλ, ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο νηληθήο

λνκνζεζίαο ζε νηλνβηνκεραλίεο σο πξνο ηελ παξαγσγή, δηαθίλεζε-εκπνξία νηληθψλ πξντφλησλ, ηε ρνξήγεζε θπηνυγεηνλνκηθνχ

δηαβαηεξίνπ, ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο-αξνπξαηνθηνλίαο-αθξηδνθηνλίαο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε

ηεο εμέιημεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ηε δηελέξγεηα

πξνγξάκκαηνο επηζθνπήζεσλ γηα ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θαξαληίλαο, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθίλεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ

θαη ηνλ έιεγρν επί ησλ εθκεηαιιεχζεσλ–επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξαγσγήο-

εκπνξίαο θπηψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ.

β. Τν Σμήμα Φςηικήρ και Ευικήρ Παπαγυγήρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη κειεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή

πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο,

γηα ηε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο βννηξνθίαο, αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ρνηξνηξνθίαο, πηελνηξνθίαο θαη

ινηπψλ αγξνηηθψλ δψσλ θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, γηα ηε κειέηε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θπηηθήο θαη

δσηθήο παξαγσγήο.

γ. Τν Σμήμα Κηηνιαηπικήρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία

ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο

δεκφζηαο πγείαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ.

δ. Τν Σμήμα Αλιείαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε κίζζσζε, κε δεκνπξαζία, ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, ελ γέλεη, ηνλ θαζνξηζκφο ηεο

πξνζηαηεπηηθήο δψλεο πέξημ ηνπ ηνπνζεηνπκέλνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ, ζε ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο, ηελ απφθαζε

απμνκείσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ δφζεσλ κίζζσζεο ηρζπνηξνθείνπ ζε ηδηψηεο, ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο παξνρή ζχκθσλεο

γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο ησλ εθαπηφκελσλ ησλ ζπλφξσλ

ιηκλψλ ή ησλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο ζπζθεπαζηεξίσλ λσπψλ αιηεπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ

ζπζθεπαζίαο θαη κεηαπνίεζεο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ θαη ηελ ίδξπζε ηρζπνζθαιψλ θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφο ηεο έδξαο

απηψλ.

ε. Τν Σμήμα Σοπογπαθίαρ, Δποικιζμοω και Αναδαζμοω είλαη αξκφδην, ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ηδίσο γηα ηελ

παξαρψξεζε εθηάζεσλ ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θαη ΟΤΑ, ηελ εθπνίεζε, αληαιιαγή θαη πξνζηαζία επνηθηζηηθψλ εθηάζεσλ θαη

ηελ έθδνζε, δηφξζσζε θαη αθχξσζε ηίηισλ θπξηφηεηαο, ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ηνπνγξαθηθψλ

ζπλεξγείσλ απφ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ηε ζχληαμε, ηήξεζε, ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ζηνηρεία πνπ

ζπιιέγνληαη επηηφπνπ, θαη ηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί, ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ έξεπλα ησλ θαθέισλ ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ

έιεγρν αηηεκάησλ.

Με απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε θηεληαηξείσλ ππφ κνξθή γξαθείσλ, σο απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ

αληίζηνηρσλ Τκεκάησλ Κηεληαηξηθήο.

Με απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε γξαθείσλ Αιηείαο σο απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ

Τκεκάησλ Αιηείαο.



Γενική Γιεωθςνζη Ανάπηςξηρ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Τνπξηζκνχ, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Βιομησανίαρ, Δνέπγειαρ και Φςζικϊν Πψπυν θαηαλέκνληαη ζηα

ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα σο εμήο:

α. Τν Σμήμα Σεσνικϊν Δθαπμογϊν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ

ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αλάπηπμεο – ελέξγεηαο –

θπζηθψλ πφξσλ.

β. Τν Σμήμα Γιοικηηικϊν Γιαδικαζιϊν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηεο δηεχζπλζεο, ζηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ, θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ

νδεγηψλ πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ

πφξσλ.

_________________________________________________________________________________________________

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Για Βίος Μάθηζηρ, Απαζσψληζηρ, Δμποπίος και Σοςπιζμοω
θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηήλ ηκήκαηα σο εμήο:

α) Σην Σμήμα Τποζηήπιξηρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ ππάγνληαη ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα:

1) Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο:

•ε αληηθαηάζηαζε ησλ θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη

Θξεζθεπκάησλ,

•ε έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο ή επηζθεπήο oπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ

ππεξεζίεο.

2) Ζ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη δελ επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ

θαζνξίδεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο :

•ε ζέζπηζε βξαβείσλ, ρνξεγηψλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ,

•ν δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ηδξπκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο,

•ε έγθξηζε ηεο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ ηεο ρψξαο κε ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ηεο ζπλεξγαζίαο απηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο

καζεηψλ ζε δηεζλείο καζεηηθέο ζπλαληήζεηο,

•ε δηαθνπή καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο λφζνπ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο,

•ε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αλψηεξσλ Σρνιψλ Γξακαηηθήο Τέρλεο, Φνξνχ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηε

θείκελε λνκνζεζία.



Γιεωθςνζηρ Για Βίος Μάθηζηρ, Απαζσψληζηρ, Δμποπίος και Σοςπιζμοω (ζπλέρεηα)

β) Σην Σμήμα Για Βίος Μάθηζηρ και Παιδείαρ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη εμήο αξκνδηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ πέξαλ ηνπ ηππηθνχ

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηα βίνπ κάζεζε:

•Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ εθπφλεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ

πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή επηκέξνπο δξάζεηο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

•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 Η.Δ.Κ., ζηα Κ.Δ.Κ. θαη γεληθφηεξα ζηηο ζρνιέο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη

δπλαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο.

•Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ Η.Δ.Κ. πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 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.

•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.

•Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.), θαζψο

θαη ε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, πνπ ηεξνχληαη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.

Ο ζπληνληζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πθηζηάκελεο Ν.Δ.Λ.Δ.

γ) Σο Σμήμα Απαζσψληζηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πινπνίεζε 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 Σπκβνπιεπηηθήο

Δπηηξνπήο, ηελ θχξσζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε

λνκνζεζία, θαη ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε παξαπφλσλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαηά δηαηάμεσλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε

ηελ θείκελε λνκνζεζία.

δ) Σο Σμήμα Δμποπίος είναι απμψδιο ηδίσο γηα ηελ παξάηαζε, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ εζληθνχ εληαίνπ

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θάζε είδνπο, ηελ εηζήγεζε γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ ίδξπζε Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, θαζψο θαη ηελ παξάηαζε, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ

ζπκβνπιίνπ, ηνπ εζληθνχ εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θάζε είδνπο.

ε) Σο Σμήμα Σοςπιζμοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Τ. θαη ηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ

παξνρή γλσκνδφηεζεο, θαη’ άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ λ.2545/1997, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη νξηνζέηεζε Πεξηνρψλ Οινθιεξσκέλεο

Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Τ.Α.) θαη ηελ θαηάξηηζε, ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίνπ αλάπηπμεο ππνδνκψλ

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνπξηζκφ.



Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γιεςθωνζευν Ανάπηςξηρ ηυν πεπιθεπειακϊν ενοηήηυν, θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή

ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Τν Σμήμα Υοπήγηζηρ Αδειϊν Ανάπηςξηρ, Δνέπγειαρ και Φςζικϊν Πψπυν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ

εγθαηάζηαζεο–ιεηηνπξγίαο–ειέγρνπ–κειεηψλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ

ζέκαηα αλάπηπμεο – ελέξγεηαο – θπζηθψλ πφξσλ – επελδχζεσλ – πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.

β. Τν Σμήμα Δπαγγέλμαηορ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ έθδνζε ηνλ έιεγρν θαη ηε ρνξήγεζε φισλ ησλ αδεηψλ άζθεζεο

επαγγέικαηνο (κεραλνηερλίηεο – ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, θ.ι.π.).

γ. Τν Σμήμα Δμποπίος και Σοςπιζμοω είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία, ιχζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θ.ιπ. ζέκαηα

πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο απηέο, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο εθπηψζεηο ή

πξνζθνξέο θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ηνλ έιεγρν ηηκψλ, ηελ επάξθεηα θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο

αγνξάο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ηηκψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ζέκαηα εθαξκνγήο

πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.

δ. Τν Σμήμα Για Βίος Μάθηζηρ, Παιδείαρ και Απαζσψληζηρ αζθεί ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηδίσο ηηο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα

παηδείαο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νθείιεη λα απεπζχλεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ

Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Τνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη νπνηνδήπνηε εξψηεκα ή

πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ.

Τν ηκήκα απηφ αζθεί θαη ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα:

1.Ζ έγθξηζε ζρνιηθψλ εθδξνκψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ.

2.Ζ ζπγθξφηεζε ζρνιηθψλ εθνξεηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο.

3.Ζ ιεηηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ Κ.Δ.Κ. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

4.Ζ κέξηκλα δηαζθάιηζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηε Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη

Τνπξηζκνχ.

5.Ζ έγθξηζε ηεο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ ηεο ρψξαο κε ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ηεο ζπλεξγαζίαο απηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο

καζεηψλ ζε δηεζλείο καζεηηθέο ζπλαληήζεηο.

6. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αλψηεξσλ Σρνιψλ Γξακαηηθήο Τέρλεο, Φνξνχ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ θαηά ηηο ξπζκίζεηο

ηνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

ε. Τν Σμήμα Γπαμμαηειακήρ Τποζηήπιξηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο θαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ

ππεξεζία θαη ηα ηκήκαηά ηεο.



Γενική Γιεωθςνζη Μεηαθοπϊν και 

Δπικοινυνιϊν

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Μεζνιφγγη

θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

β. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αραΐαο.

γ. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε έδξα ηνλ Πχξγν θαη ηνπηθή

αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ζιείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Μεηαθοπϊν και Δπικοινυνιϊν Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ
θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηέο ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Τν Σμήμα Αδειϊν Κςκλοθοπίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ απνγξαθή, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηελ

έγθξηζε, ηε ρνξήγεζε θαη ηελ εθηέιεζε ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη

δηθχθισλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα.

β. Τν Σεσνικψ Σμήμα είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηνλ έιεγρν, ηελ

παξαθνινχζεζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηερληθά ζέκαηα ζηαζκψλ

εμππεξέηεζεο νρεκάησλ, ηερληθψλ ζηνηρείσλ απηνθηλήησλ, αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ απηνθηλήησλ,

ζέκαηα επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξσλ ηερληθψλ ζεκάησλ.

γ. Τν Σμήμα Υοπήγηζηρ Αδειϊν Οδήγηζηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ πιεξνθφξεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ

εθηέιεζε, ηε ρνξήγεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επίβιεςε φισλ ησλ ζπλνιηθψλ πξάμεσλ,

πνπ αθνξνχλ άδεηεο νδήγεζεο νρεκάησλ θαη δηθχθισλ, θαζψο θαη ζέκαηα εθπαηδεπηψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ.

δ. Σο Σμήμα ΚΣΔΟ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν φισλ ησλ νρεκάησλ, πνπ αθνξά ηελ

αζθαιή θπθινθνξία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο εηδηθνχο ηερληθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία

ηνπ πεξηβάιινληνο.

ε. Τν Σμήμα Γπαμμαηειακήρ Τποζηήπιξηρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε, ηελ

παξαιαβή, ηνλ έιεγρν, ηε δηαβίβαζε, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ

ηεο δηεχζπλζεο.



Γενική Γιεωθςνζη Γημψζιαρ Τγείαρ 

και Κοινυνικήρ Μέπιμναρ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο νξγαληθέο κνλάδεο:

α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

β. Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο

Διιάδαο.

γ. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο κε έδξα ηε Πάηξα θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

δ. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε έδξα ην

Μεζνιφγγη θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο.

ε. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, κε έδξα ην Πχξγν θαη

ηνπηθή αξκνδηφηεηα ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Γημψζιαρ Τγείαρ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Σο Σμήμα Τπηπεζιϊν και Δπαγγελμάηυν Τγείαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε 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-ζθνπηκφηεηαο θνξέσλ Πξσηνβάζκηαο

Φξνληίδαο Υγείαο, ηελ επνπηεία ηαηξηθψλ, νδνληηαηξηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ ζπιιφγσλ, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Χπρηθήο Υγείαο, 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

β. Σο Σμήμα Γημψζιαρ Τγιεινήρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 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 (ρεκεηνπξνθχιαμε), ηελ

ελεκέξσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ-νδεγίεο γηα λνζήκαηα, γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη ηξνθίκσλ

(αηνκηθή πγηεηλή), γηα ηηο επηδεκίεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα

ηελ πξφιεςε ινηκσδψλ λνζεκάησλ,

γ. Σο Σμήμα Ππψλητηρ και Πποαγυγήρ ηηρ Τγείαρ, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 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, πξφιεςε εμαξηήζεσλ

(εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, αληηκεηψπηζε αιθννιηζκνχ-θαηάρξεζε νπζηψλ, ςπρηθέο εμαξηήζεηο-εζηζκφο). Τν Τκήκα

Πξφιεςεο ζπλεξγάδεηαη κε ην αξκφδην θαζ’ χιελ Υπνπξγείν θαη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ

Γεκφζηαο Υγείαο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Κοινυνικήρ Μέπιμναρ θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Σο Σμήμα Κοινυνικήρ Απυγήρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 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 θαζψο θαη ηε 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

β. Τν Σμήμα Κοινυνικϊν Τπηπεζιϊν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζε

επίπεδν Πεξηθέξεηαο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ Κνηλσληθφ Σχκβνπιν,

θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2345/1995, θαζψο θαη αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο Μνλάδαο

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Μ.Φ.Ζ.) 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.

γ. Τν Σμήμα Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ 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.

δ. Σο Σμήμα Αθληηιζμοω και Πολιηιζμοω, είλαη αξκφδην ηδίσο γηα 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 απνδήκνπο.



Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γιεωθςνζηρ Γημψζιαρ Τγείαρ και Κοινυνικήρ Μέπιμναρ ηυν πεπιθεπειακϊν

ενοηήηυν θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο εμήο:

α. Σο Σμήμα Πεπιβαλλονηικήρ Τγιεινήρ και Τγειονομικοω Δλέγσος είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο

δεκφζηαο πγείαο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν (εθαξκνγή πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο-έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ

δηαηάμεσλ-ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο- επηβνιή θπξψζεσλ-γλσκαηεχζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ.), ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ηνπ πεξηβάιινληνο

(γλσκαηεχζεηο γηα άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ-ερνκεηξήζεηο-έιεγρνο χδξεπζεο- ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο

πεξηβάιινληνο θιπ) ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, θαζψο γηα αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο.

β. Σο Σμήμα Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ είλαη αξκφδην ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, ε ρνξήγεζε θαη ε

αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη ηεο άδεηαο άζθεζεο ειεχζεξνπ

επαγγέικαηνο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ κε

δηαξθή ελεκέξσζε, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ

δήκσλ, ε πινπνίεζε Αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Υπνπξγείν θαη ηε Γεληθή

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ

Γηθαίνπ, ε άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ

Υπνπξγψλ.

γ. Σο Σμήμα Φαπμάκυν και Φαπμακείυν είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε 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 ΟΓΑ φισλ

ησλ θαξκαθείσλ φπνπ δελ ππάξρεη ππνθαηάζηεκα ηνπ ΟΓΑ, ηελ έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο

θαξκαθείσλ θαη θαξκαθαπνζεθψλ, ν έιεγρνο απηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ

θαξκαθείσλ.

4. Οη Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ νθείινπλ λα

απεπζχλνληαη ζηελ αληίζηνηρε νξγαληθή κνλάδα ηεο έδξαο, ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ

νπνηνδήπνηε εξψηεκα ή πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο


