
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 170949 
Έγκριση της υπ΄ αρ. 153/15/29-7-2021 απόφα-

σης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας, που αφορά στην τροποποίηση του 

Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 3, 167, 174, 214, 241 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

4. Της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4604/2019 «Προώ-
θηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την 
απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50).

5. Της παρ. 4ββ του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Α, του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

Β.
1. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υφυ-

πουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νι-
κολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ΄1094).

2. Την υπ’ αρ. 31635/19-8-2014 (αριθμ. 49) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Θέματα προσω-
πικού Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών που ρυθμίζονται με τις 
διατάξεις των ν. 4257/2014 και ν. 4258/2014».

3. Το υπ’ αρ. 305918/4-8-2021 διαβιβαστικό έγγραφο 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο εστάλησαν όλα 
τα στοιχεία, αναφορικά με την τροποποίηση του Οργα-
νισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4. Την υπ’ αρ.4/3/26-7-2021 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Τροπο-
ποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
(ΑΔΑ:9ΗΣΞ7ΛΡ-ΜΨΗ).

5. Το υπ’ αρ. 1251/28-7-2021 έγγραφο του Συλλόγου 
Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο δια-
τυπώνονται οι απόψεις για την τροποποίηση του Οργα-
νισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 (Β΄  4788  - 
ΑΔΑ:ΨΗ8ΜΟΡ10-60Ε) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
περί έγκρισης της υπ’ αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης που αφορά στην ολική τροποποίηση - επι-
καιροποίηση του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222).

7. Την υπ’ αρ. 88844/6-5-2021 (Β΄ 2054 - ΑΔΑ:6ΠΦ0ΟΡ10- 
Σ7Ξ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης της 
υπ’ αρ. 47/7/29-3-2021 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά την τρο-
ποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Την υπ’ αρ. 153/15/29-7-2021 (ΑΔΑ:93ΝΨ7ΛΡ-ΕΘ8) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, που αφορά στην τροποποίηση του Οργανι-
σμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

9. Την υπ’ αρ. 302247/2-8-2021 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

10. Το υπ’ αρ. 164102/11-8-2021 έγγραφό μας.
11. Το υπ’ αρ. 318230/16-8-2021 έγγραφο της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 153/15/29-7-2021 (ΑΔΑ:

93ΝΨ7ΛΡ-ΕΘ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορά στην τροπο-
ποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 
ως εξής:

Α. Η παρ. 5 του άρθρου 12 «Διάρθρωση Υπηρεσιών», 
αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«5. Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
διαρθρώνεται από τις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις:

Ι. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού,Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων 
Τεχνολογιών

ΙΙ. Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών
ΙΙΙ. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας 

και Ελέγχου Δόμησης
ΙV. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
V. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-

νομίας και Κτηνιατρικής
VI. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
VII. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
VIII. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας.»
Β. Τα άρθρα 19 έως 27 αντικαθίστανται ως έξης:

«Άρθρο 19
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών

1. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων 
Τεχνολογιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, 
ιδιαίτερα στους τομείς αναπτυξιακού σχεδιασμού, επι-
χειρησιακού προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλο-
ποίησης καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και στους τομείς 
από αφορούν το τουριστικό και πολιτιστικό κεφάλαιο 
της Περιφέρειας καθώς και τον αθλητισμό. Οφείλει να 
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ` ύλην αρ-
μόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τε-
χνολογιών συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με έδρα 
τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας.
 Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με 
έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Άρθρο 19Α
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης υποστη-
ρίζει τον Γενικό Διευθυντή στην άσκηση των καθηκό-
ντων του, ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας 

των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη 
σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στην 
σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες 
οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας 
με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει 
παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 
της αποστολής του.

Άρθρο 19Β
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό 
αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών 
στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματι-
σμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων 
της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξι-
ακής πορείας της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Αναπτυξι-
ακού Προγραμματισμού έχει αρμοδιότητα διαχείρισης 
του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Θεσσα-
λίας όπως αυτό περιγράφεται στον ν.4635/2019.

2. Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες:

1. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης
2. Τμήμα Διαχείρισης π.δ.Ε.
3. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβου-

λιών
4. Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης
6. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Καρδίτσας
7. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο-

ράδων
8. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Τρικάλων
9. Γραφείο Ενημέρωσης - Καθοδήγησης Επενδυτών
10. Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού κατανέμονται στις υπαγόμενες σε 
αυτήν οργανικές μονάδες ως εξής:

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης διαμορ-
φώνει τη στρατηγική της Περιφέρειας για την τοπική 
ανάπτυξη, αναπτύσσει συνεργασίες με τις οργανικές 
μονάδες της Περιφέρειας προκειμένου να εξειδικεύσει 
τη στρατηγική μέσω της εκπόνησης Επιχειρησιακών 
Σχεδίων, παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων και 
συνδράμει τα συλλογικά όργανα κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των  
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης υπάγονται, 
ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της 
αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας

- Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των ορ-
γάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης και των ετησίων προγραμ-
μάτων δράσης.

- Η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων 
από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των νομικών της 

brakopk
Highlight
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προσώπων για τη σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

- Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περι-
φερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για τα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνεργάζεται σχετικά με αρμόδιες Διαχειριστι-
κές Αρχές, για την ένταξη δράσεων και έργων στα εκά-
στοτε προγράμματα.

- Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την 
υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.

- Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
- Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρα-

κολούθηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας.

- Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δη-
μόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, 
εθνικής σημασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, και 
εντάσσονται στο μεσοχρόνιο ή μακροπρόθεσμο εθνικό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα.

- Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
τα νομικά της πρόσωπα για τη σύνταξη ενδιάμεσων και 
τελικών εκθέσεων απολογισμού και αξιολόγησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων Προ-
γραμμάτων Δράσης.

- Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθό-
δων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικό-
τητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

- Η διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικό-
τητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

- Η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που ανα-
φέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επίτευξη 
των σχετικών περιοδικών τους στόχων, η παρακολού-
θηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία των στοιχείων 
και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών.

- Η διατύπωση, ετησίως, των εκθέσεων αποδοτικότη-
τας και αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων

- Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών με-
λετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα της Περι-
φέρειας.

- Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεω-
γραφικών, δημογραφικών,οικονομικών, κοινωνικών και 
άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια.

- Η πληροφόρηση και συντονισμός για Τομεακά προ-
γράμματα και πολιτικές

- Η Έκδοση προσκλήσεων για υπαγωγή επενδύσεων 
σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδο-
τούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

- Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων υπα-
γωγής δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρημα-
τοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία (πλην πράξεων 
ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου).

- Παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, 
έλεγχο των στοιχείων, αξιολόγηση τους, εισήγηση προς 
την Επιτροπή Αξιολόγησης και έκδοση αποφάσεων υπα-

γωγής για δράσεις κρατικών ενισχύσεων που συγχρημα-
τοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία (πλην πράξεων 
ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου).

- Υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτού-
νται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απαιτείται στα πλαίσια 
της επιλογής και έγκρισης πράξεων κρατικών ενισχύ-
σεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία (πλην πράξεων ιδιωτικών επενδύσεων του ανα-
πτυξιακού νόμου).

- Η λειτουργία ως τμήμα «Προγραμματισμού και αξιο-
λόγησης» του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζο-
νται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-ΕΠΑ και τον 
ν. 4635/2019, άρθρο 132 «Υπηρεσίες Διαχείρισης των 
ΤΠΑ και ΠΠΑ»:

α) η ενεργοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με 
την παρ. Α΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019, η σύνταξη 
των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση 
και δημοσιοποίησή τους,

β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δι-
καιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα,

γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του 
συστήματος διαχείρισης,

δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προ-
τάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα, που κατα-
τίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή 
τους και η εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την 
ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα,

ε) η μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και 
τη χρηματοδότησή τους, με βάση τις οριζόμενες δια-
δικασίες,

στ) η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των 
δράσεων και των στόχων του Προγράμματος με βάση 
το ΣΔΕ,

ζ) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της πρό-
τασης αναθεώρησής τους,όταν διαπιστώνεται σχετική 
ανάγκη,

η) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και 
ΠΠΑ.

β. Το Τμήμα Διαχείρισης Π.Δ.Ε. είναι αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και διαχείριση του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων και των έργων - δράσεων που αυτό 
περιλαμβάνει (κατάρτιση - τροποποιήσεις - κατανομές 
κ.λπ.)

Στο Τμήμα Διαχείρισης Π.Δ.Ε. υπάγονται, ιδίως, οι ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

- Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου 
στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για τις 
προγραμματικές περιόδους, όπως αυτές οριοθετούνται 
από το εκάστοτε Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(Ε.Σ.Π.Α.), περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του 
συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

- Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της 
Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 
Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η 
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παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμ-
μάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου

- Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η 
διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης έργων που 
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων ή άλλους πόρους και εντάσσονται στα Ετήσια 
Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας, για την τήρηση 
των δεσμεύσεων, την υλοποίηση του φυσικού αντικει-
μένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.

- Η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων και η έγκριση της εκταμίευσής τους 
από τους λογαριασμούς που τηρεί το Περιφερειακό Τα-
μείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διενέργεια 
ανακατανομών πιστώσεων των εγκεκριμένων έργων του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

- Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων έργων του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλο-
ποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων 
των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται, κα-
θώς και ο ορισμός υπόλογων διαχειριστών των έργων 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. H διαδικασία 
έγκρισης των Προγραμματικών συμβάσεων που αφο-
ρούν στην εκτέλεση έργων ή στη χρηματοδότηση - 
επιχορήγηση από πόρους του Π.Δ.Ε. και η εισήγηση 
έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης Κοινών Επιτροπών 
Παρακολούθησης.

- Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρα-
κολούθηση της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού 
προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται 
από εθνικούς πόρους

- Η λειτουργία ως τμήμα «Διαχείρισης Έργων» Περιφε-
ρειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Θεσσαλίας, σύμφω-
να με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης - ΕΠΑ και τον ν. 4635/2019, άρθρο 
132. «Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ»:

α) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από 
τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων 
εκθέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του 
άρθρου 128 του ν. 4635/2019.

β) η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των 
δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποί-
ηση του Προγράμματος,

γ) η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι  
χρηματορροές των έργων και των μελετών,

δ) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επι-
τόπιων επιθεωρήσεων,σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της 
παρ. Β΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019.

γ. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτο-
βουλιών είναι αρμόδιο για την ανίχνευση Ευρωπαϊκών 
Πρωτοβουλιών, τη διάχυση των πληροφοριών σε αρμό-
διους φορείς και υπηρεσίες, την κατάρτιση και υλοποίη-
ση σχετικών προτάσεων.

Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτο-
βουλιών υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η εξέταση αιτημάτων και η συνεργασία με φορείς 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά και διεθνή διαπεριφερειακά, 
διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα, ως δικαι-
ούχος ή εταίρος.

- Η συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας και τρίτους, 
για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης 
δράσεων και πρωτοβουλιών χρηματοδοτούμενων από 
πόρους της Ε.Ε. μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 
και ιδιαίτερα, από προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΕΣ).

- Η υλοποίηση, ως δικαιούχος, προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από πόρους της 
Ε.Ε. και η διεκπεραίωση της διαδικασίας των σχετικών 
διαγωνισμών ανάθεσης.

δ. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι 
αρμόδιο για την υπαγωγή και παρακολούθηση των επεν-
δύσεων που εντάσσονται σε διατάξεις αναπτυξιακών 
νόμων και λοιπών προγραμμάτων ενίσχυσης Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

- Στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης υπά-
γονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, 
η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επεν-
δύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επί-
σης, γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανακλήσεων επιστροφής 
ενισχύσεων, συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις 
για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν 
σε όλους τους προγενέστερους και τους εν ισχύ αναπτυ-
ξιακούς νόμους, ενώ δύναται να γνωμοδοτεί επί αποφά-
σεων τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξη πα-
ραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους μετά από την κρίση 
του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ανά περίπτωση.

- Η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Σχεδίων του ισχύοντος επενδυτικού νόμου.

- Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών 
επενδύσεων που εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, 
ο έλεγχος των στοιχείων,η αξιολόγησή τους, η εισήγηση 
στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση 
της απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης 
και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύ-
σεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

- Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου 
των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και 
την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών,σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

- Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυ-
σης και η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας.

- Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δη-
μιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων 
επενδύσεων.
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- Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για 
την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
προς το αρμόδιο υπουργείο.

- Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με 
σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας 
και ανταγωνιστικότητάς τους.

- Η συστηματική τήρηση δεδομένων για την ενίσχυση, 
παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς 
της οικονομίας Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών 
για την καταχώρηση δεδομένων των ενισχυόμενων, 
από τους εκάστοτε ισχύοντες επενδυτικούς νόμους, 
επενδύσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

- Κάθε άλλη δράση που απαιτείται στα πλαίσια της πα-
ρακολούθησης και επαλήθευσης πράξεων των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία.

ε. Το Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης. Στη λειτουρ-
γία του τμήματος αυτού περιλαμβάνονται οι αρμοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
ως Δικαιούχου για έργα Τεχνικής Βοήθειας. Οι ενέργειες 
Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης) αφορούν τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δη-
μοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμ-
μάτων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, 
καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοι-
κητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης και των 
δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Συ-
νίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπη-
ρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη 
απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ.

στ. Το Γραφείο Ενημέρωσης - Καθοδήγησης Επενδυ-
τών λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Κινήτρων Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης, ως υπηρεσία μιας στάσης για 
τους υποψήφιους επενδυτές.

Στο Γραφείο Ενημέρωσης - Καθοδήγησης Επενδυτών 
υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η συγκέντρωση όλων των προσκλήσεων - Προ-
γραμμάτων από όλους τους φορείς ή το διαδίκτυο που 
αφορούν προγράμματα ενίσχυσης Επιχειρήσεων και 
Επιχειρηματικότητας ανεξαρτήτως δικαιούχων τομέα ή 
οποιουδήποτε άλλου περιορισμού.

- Η ενημέρωση - πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων 
υποψήφιων επενδυτών αναφορικά με τα τρέχοντα προ-
γράμματα.

- Η εξαγωγή στοιχείων που αφορούν τη ζήτηση κατά 
επενδυτικό τομέα .

- Η χορήγηση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού προς 
τους ενδιαφερόμενους.

ζ. Το Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης λειτουργεί 
υπό την καθοδήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

- Στο Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης υπάγονται, 
ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλ-
λου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 

της Διεύθυνσης, εκτός του αρχείου του Τμήματος Κι-
νήτρων Περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο τηρείται 
ξεχωριστά. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλο-
γραφίας της Διεύθυνσης. Η επικύρωση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 
οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία 
τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης.

- Η γραμματειακή υποστήριξη σε ζητήματα διοικητι-
κών λειτουργιών και προσωπικού.

η. Τα Τμήματα Προγραμματισμού Π.Ε. Καρδίτσας, Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων, Π.Ε. Τρικάλων έχουν, αντί-
στοιχα, ως έδρα, την Καρδίτσα, τον Βόλο, τα Τρίκαλα και 
λειτουργούν υπό τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Στα 
Τμήματα Προγραμματισμού Π.Ε. Καρδίτσας, Π.Ε. Μαγνη-
σίας και Σποράδων, Π.Ε. Τρικάλων υπάγονται, ιδίως, οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Η ενασχόληση η παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. σε επί-
πεδο Περιφερειακής Ενότητας.

- Η συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων 
σχετικών στοιχείων για το σχεδιασμό και υλοποίηση του 
Π.Δ.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα ευθύνης του κάθε 
Γραφείου και η προσκόμισή τους στο Τμήμα Διαχείρισης 
Π.Δ.Ε.

Άρθρο 19Γ 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέ-
ρεια, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν,ιδίως, στο σχε-
διασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και 
αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορι-
κής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών 
υπηρεσιών του, στη τεχνική υποστήριξη των χρηστών, 
τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουρ-
γικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντί-
στοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων 
της Διοίκησης, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των 
υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της, στο 
σχεδιασμό και επίβλεψη έργων πληροφορικής, με την 
αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως 
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και στην ανάπτυξη 
των απαραίτητων υποδομών υλικού και λογισμικού για 
άμεση εμφάνιση των ψηφιακών δεδομένων στο διαδί-
κτυο και την αυτόματη μετάδοση - ενημέρωση τρίτων 
συστημάτων (Βάση Δεδομένων Υπουργείου), καθώς και 
την υποστήριξη - διασφάλιση της διαδικασίας ψηφιακής 
διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

2. Τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
απαρτίζουν τα εξής τμήματα: 

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Υπη-
ρεσιών

Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Γραφείο Διαφάνειας και 

Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Καρ-

δίτσας. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας 

brakopk
Highlight
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Μαγνησίας και Σποράδων. Τμήμα Πληροφορικής Περι-
φερειακής Ενότητας Τρικάλων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών ανάγονται αναλυτικότερα στα 
παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα της 
ως εξής:

α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονι-
κών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 
και στην Π.Ε. Λάρισας, υπάγονται, ιδίως:

Η ευθύνη της δημιουργίας και υποστήριξης των ανα-
γκαίων υποδομών για την ανάρτηση όλων των ατομικών 
και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, 
για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας.

Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
διευθύνσεις, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο 
μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών δια-
δικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες 
από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προςτον πολίτη και 
τις επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη και συντήρηση του βασικού διαδικτυακού 
τόπου του φορέα.

Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω του δια-
δικτύου στον πολίτη.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση λογισμι-
κού εσωτερικών λειτουργιών και υπηρεσιών του φορέα, 
σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Η οργάνωση και αναπαράσταση των πληροφοριακών 
δεδομένων της Περιφέρειας, που είναι αναγκαία ή ζη-
τούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών.

Η διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της 
Περιφέρειας, τόσο μεταξύ τους όσο και με αντίστοιχα 
συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοί-
κησης.

Η διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και ρό-
λων και χρήσεων των πληροφοριακών συστημάτων, 
που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του φορέα 
(Back Office, κ.λπ.).Η διαχείριση και παραμετροποίηση 
λογισμικού υπηρεσιών που διατίθεται στο προσωπικό 
του φορέα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύστημα 
βάσεων δεδομένων εφαρμογών, κ.λπ.

Η θέση των προδιαγραφών του λογισμικού, που άπτε-
ται του αντικειμένου του και η μέριμνα για την προμή-
θεια και εγκατάστασή του,

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των χρηστών σε θέ-
ματα ΤΠΕ.

β. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων 
με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην Π.Ε. 
Λάρισας υπάγονται, ιδίως:

Ο καθορισμός της στρατηγικής υποδομών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και υποστήριξη 
της λειτουργίας τους.

Ο σχεδιασμός της πολιτικής ασφάλειας των συστημά-
των και η μέριμνα για την ακεραιότητα των πληροφορι-
ακών δεδομένων.

Η διαχείριση των δικτύων δεδομένων (WAN, LAN, Τηλ 
Κέντρων).

Η διαχείριση και η συντήρηση του υλικού και του συ-
στημικού λογισμικού σε όλα τα κεντρικά συστήματα 
(servers).

Η διαχείριση και διασφάλιση της απρόσκοπτης λει-
τουργίας των υποδομών υποστήριξης όλων των πλη-
ροφοριακών συστημάτων του φορέα.

Η διαχείριση και παραμετροποίηση συστημάτων και 
λογισμικού ασφάλειας.

Η σχεδίαση και η μέριμνα για την τακτική τήρηση των 
αντιγράφων ασφαλείας (backup/restore) όλων των δε-
δομένων - σε κεντρικές υποδομές - του φορέα.

Η υποστήριξη του συστήματος διαμοίρασης δικτυα-
κών πόρων, με εφαρμογή δικαιωμάτων,καθώς και πολι-
τικών χρηστών / υπολογιστών.

Η υποστήριξη και εξασφάλιση της πρόσφατης έκδο-
σης, των πληροφοριακών συστημάτων, που αφορούν 
στην εσωτερική λειτουργία του φορέα (Back Office, κλπ).

Η επίβλεψη της λειτουργίας των υποστηρικτικών υπο-
συστημάτων των computer rooms, όπως κλιματισμός, 
ηλεκτροδότηση, ελεγχόμενη πρόσβαση, πυρανίχνευ-
ση,πυρόσβεση, κα. Η θέση των προδιαγραφών του 
εξοπλισμού που άπτονται του αντικειμένου του και η 
μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάστασή του.

γ. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα 
σε όλη την Περιφέρεια και στην Π.Ε. Λάρισας υπάγονται, 
ιδίως:

Η υποστήριξη τεχνικά των χρηστών των πληροφορι-
ακών συστημάτων της Περιφέρειας (εξοπλισμό πληρο-
φορικής και δικτύων).

Ο προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών, σε υλικό 
και συστημικό λογισμικό. Η υποστήριξη της χρήσης και 
της εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής.

Η μέριμνα για την προμήθεια και την εγκατάσταση σε 
παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού, που 
αφορά στους χρήστες.

Η τήρηση του περιουσιολόγιου του εξοπλισμού πλη-
ροφορικής.

δ. Το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Υποστήριξης 
λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης.

Στο Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Υποστήριξης 
με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην Π.Ε. 
Λάρισας υπάγονται, ιδίως:

Η τήρηση και οργάνωση του πρωτοκόλλου, καθώς 
και του φυσικού και ψηφιακού αρχείου της υπηρεσίας. 
Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης και η 
μέριμνα για την επικοινωνία των τμημάτων.

Η επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολο-
γητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται 
από τους συναλλασσόμενους.

Η διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων του προσωπικού 
της Διεύθυνσης, όπως παρουσιολόγια, άδειες, κ.λπ., με 
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθεση με την αρμό-
δια Διεύθυνση για τα θέματα αυτά.

Η διαχείριση χρηστικών θεμάτων των πληροφοριακών 
συστημάτων Διαφάνειας (όπως Δι@υγεια, site φορέα). 
Η καταγραφή των αιτημάτων (προβλημάτων και εξο-
πλισμού).
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Η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε γραφική 
ύλη και μηχανογραφικά αναλώσιμα.

ε. Στα Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενο-
τήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, 
με έδρα, αντίστοιχα, την Καρδίτσα, τον Βόλο, τα Τρίκαλα 
υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφο-
ριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδο-
μών της Περιφερειακής Ενότητας.

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα συστήματα πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών, σε ζητήματα λογισμικού 
και εξοπλισμού.

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που 
παρέχονται μέσω του διαδικτύου και η εφαρμογή της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων ασφάλειας για την 
ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα.

Η ενημέρωση και υποστήριξη των υπαλλήλων στη 
χρήση των υπολογιστικών συστημάτων. Ο προσδιορι-
σμός των αναγκών σε υλικό και λογισμικό ΤΠΕ, η εκπό-
νηση προδιαγραφών, η μέριμνα για την προμήθεια και 
εγκατάστασή του εξοπλισμού σε παραγωγική λειτουργία 
και η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Η τήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων ανταλλακτι-
κών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την κάλυψη των 
τρεχουσών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας.

Η ανταλλαγή και επικαιροποίηση πληροφοριακών 
στοιχείων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και 
στρατηγικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης και η μέριμνα 
για την υλοποίηση αυτών.

Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τον καθορισμό 
της στρατηγικής και τον σχεδιασμό πολιτικών των υπο-
δομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και 
το μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών 
διαδικασιών. Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής 
υποστήριξης των λειτουργιών του τμήματος (πρωτόκολ-
λο, αλληλογραφία, κ.ά.).

Άρθρο 19Δ 
Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

1. Η Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέ-
ρεια, ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν, ιδίως, σε 
θέματα κατάρτισης προγραμμάτων για τον τουριστικό 
σχεδιασμό, καθώς και την τουριστική ανάπτυξη και προ-
βολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού 
της Περιφέρειας.

Είναι αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων των 
πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, την υλοποίηση 
πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτο-
πικής σημασίας, τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και 
άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των 
γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και 
ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντί-
στοιχους σκοπούς, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φο-

ρείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή 
της στους νέους, καθώς και για τη σύσφιξη σχέσεων της 
Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ορ-
γανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή 
διεθνώς όλους τους αποδήμους. Επιπλέον, είναι αρμόδια 
για τη συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων 
της περιφέρειας και των δήμων.

Είναι αρμόδια για το συντονισμό δράσεων των αθλη-
τικών φορέων της Περιφέρειας,την υλοποίηση προ-
γραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, τη 
θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης με παράλληλη εποπτεία και 
ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντί-
στοιχους σκοπούς.

2. Η Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών για την κατάρτιση του περιφερειακού ανα-
πτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας, ώστε να πε-
ριληφθούν και δράσεις των τομέων αρμοδιότητάς της.

3. Τη Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

Τμήμα Τουρισμού - Πολιτισμού, με έδρα τη Λάρισα και 
τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Λάρισας.

Τμήμα Αθλητισμού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρ-
μοδιότητα στην Π.Ε. Λάρισας.

Τμήμα Τουρισμού - Πολιτισμού με έδρα την Καρδίτσα 
και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Καρδίτσας

Τμήμα Αθλητισμού, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική 
αρμοδιότητα στην Π.Ε. Καρδίτσας Τμήμα Τουρισμού - 
Πολιτισμού με έδρα τον Βόλο και τοπική αρμοδιότητα 
στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Γραφείο Τουρισμού Π.Ε. Σποράδων, με έδρα τη Σκιάθο.
Τμήμα Αθλητισμού, με έδρα τον Βόλο και τοπική αρ-

μοδιότητα στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Τμήμα 
Τουρισμού - Πολιτισμού με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική 
αρμοδιότητα στην Π.Ε. Τρικάλων.

Τμήμα Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρ-
μοδιότητα στην Π.Ε. Τρικάλων. Τμήμα Διοικητικής και 
Γραμματειακής Υποστήριξης.

Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Πα-
ραγωγών (Film Office) Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα 
τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε 
αυτήν τμήματα ως εξής:

α . Στο Τμήμα Τουρισμού - Πολιτισμού υπάγονται, ιδί-
ως, οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Η υποστήριξη δραστηριοτήτων για την τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή των περιοχών ευθύνης της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας.

Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδι-
ασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβο-
λή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. καιτους 
ΟΤΑ α΄ βαθμού της Περιφέρειας.

Η παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του 
ν. 2545/1997 (Α΄ 254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτη-
ση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
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(Π.Ο.Τ.Α.). Η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
στον τουρισμό.

Η υποβολή προγραμμάτων τουριστικής προβολής 
στον Ε.Ο.Τ. προς έγκριση.

Η κατάρτιση κοινών διαπεριφερειακών δράσεων 
τουριστικής προβολής μεταξύ άλλων Περιφερειών της 
χώρας και την έγκριση τους από τον Ε.Ο.Τ.

Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις καθώς και σε 
συνέδρια τουριστικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επιμέλεια παραγωγής, αναπαραγωγής, διακίνησης 
και διάθεσης έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού του-
ριστικής προβολής.

Η επιμέλεια δημιουργίας τουριστικού οδηγού στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίαςκαι η επικαιρο-
ποίησή της.

Η δημιουργία και συντήρηση τουριστικής πύλης στο 
διαδίκτυο (portal) με σκοπό την παροχή πληροφόρη-
σης σε δυνητικούς επισκέπτες αλλά και την υποστήριξη 
και προβολή κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
τουρισμού, που δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση 
ή τους αναγκαίους πόρους για την προβολή των υπη-
ρεσιών τους.

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ευρύτερου πλη-
θυσμού για τη σημασία και τα οφέλη του τουρισμού για 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη μελέτη 
των διεθνών τάσεων της τουριστικής αγοράς και την 
συστηματική τήρηση τους μέσω της δημιουργίας Πα-
ρατηρητηρίου Τουρισμού

Η οργάνωση ή ανάθεση ερευνών / μελετών για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Θεσσαλίας. Η 
έρευνα και μελέτη του διεθνούς ανταγωνιστικού περι-
βάλλοντος,

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ειδι-
κών μορφών τουρισμού σε περιοχές ευθύνης της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας που διαθέτουν τους αναγκαίους 
τουριστικούς πόρους(φυσικούς, ιστορικούς, πολιτιστι-
κούς κ.ά.).

Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
της περιφέρειας.

Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδη-
λώσεων υπερτοπικής σημασίας. Η θέσπιση βραβείων, 
χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλ-
ληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που 
επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολι-
τιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, 
καθώς και για τη σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με 
τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις απο-
δήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους 
τους αποδήμους.

Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων 
της περιφέρειας και των δήμων

Η εποπτεία πολιτιστικών σωματείων, θεώρηση βι-
βλίων πολιτιστικών σωματείων, βεβαιώσεις θεώρησης 
βιβλίων, πρακτικά ετήσιων απολογισμών πολιτιστικών 
σωματείων, θεώρηση και εποπτεία δωρεών πολιτιστικών 
σωματείων από διάφορους φορείς.

Ο συντονισμός δράσεων των φορέων της Περιφέρειας.
β. Στο Τμήμα Αθλητισμού υπάγονται, ιδίως, οι παρα-

κάτω αρμοδιότητες:
i. Ο συντονισμός δράσεων των αθλητικών φορέων 

καθώς και των αθλητικών επιτροπών της Περιφέρειας.
ii. Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδη-

λώσεων υπερτοπικής σημασίας.
iii. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς αθλητικών 

εκδηλώσεων με σκοπό τη διάδοσητου αθλητικού πνεύ-
ματος και ιδεώδους στους νέους, καθώς και για τη σύσφι-
ξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν 
πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

iv. Η συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων 
της Περιφέρειας και των Δήμων, η υλοποίηση Αθλητικών 
προγραμμάτων σε συνεργασίαμε το αρμόδιο Υπουργείο 
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), αθλητικούς 
συλλόγους, Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δη-
μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, την άσκηση εποπτείας επί 
των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (Ε.Α.Κ.), που καθορί-
ζονταιμε απόφαση των αρμόδιων Υπουργών της Π.Ε. 
αρμοδιότητάς τους.

v. Η εποπτεία αθλητικών σωματείων, θεώρηση βιβλίων 
αθλητικών σωματείων, βεβαιώσεις θεώρησης βιβλίων, 
πρακτικά ετήσιων απολογισμώναθλητικών σωματείων, 
θεώρηση και εποπτεία δωρεών αθλητικών σωματείων 
από διάφορους φορείς.

vi. H Χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιω-
τικών Γυμναστηρίων και Σχολών εκμάθησης αθλήματος.

vii. H Χορήγηση αδειών τέλεσης αθλητικών αγώνων.
viii. Η oργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων από ιδίους 

πόρους της Περιφέρειας για τέκνα του προσωπικού της, 
ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά την 
θερινή περίοδο εκάστου έτους και για χρονικό διάστημα 
έως δυο (2) εβδομάδες (άρθρο 167 του ν. 4483/2017, 
Α΄ 107).

γ. Στο Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστή-
ριξης, υπάγονται ιδίως οι κάτωθι αρμοδιότητες:

Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 
και η αρχειοθέτηση, Η τήρηση του πρωτοκόλλου της 
Δ/νσης.

Η χρήση ψηφιακής υπογραφής
Η διαχείριση και ενημέρωση του πληροφοριακού 

συστήματος ΟΠΣΝΑ που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση. Η 
επιμέλεια τήρησης των αρχείων της Διεύθυνσης.

Η ενημέρωση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας με πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της 
Διεύθυνσης.

Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και ανα-
λωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης. Η ανάρ-
τηση αποφάσεων - εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η έκδοση των εντολών μετακίνησης των υπαλλήλων 
και η υποβολή των δικαιολογητικών πληρωμής προς την 
αρμόδια υπηρεσία.
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Η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου αντιγράφων 
εγγράφων σύμφωνα με τον ν. 4250/2014, όπως ισχύει.

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας θεμάτων 
της Διεύθυνσης

Η παρακολούθηση και διαχείριση των ειδικών λογα-
ριασμών της Διεύθυνσης. Η διαχείριση θεμάτων σχετι-
κών με ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσω-
πικού της Διεύθυνσης.

δ. Το Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών 
Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα 
παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια στη διοικητική διαδι-
κασία που απαιτείται για την έκδοση αδειών κινηματο-
γράφησης στις περιοχές ευθύνης του, διαμεσολάβηση 
με τις δημόσιες υπηρεσίες, επαγγελματίες και πολίτες 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση οπτικοακουστικών 
παραγωγών στη Θεσσαλία, καθώς και κάθε υποστηρι-
κτική δράση και ενέργεια για την ενίσχυση και διευκό-
λυνση της δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων στην 
περιοχή, αλλά και την υποστήριξη των επαγγελματιών 
του οπτικοακουστικού κλάδου.

Το Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών 
Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα 
είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Τοπικών Γραφείων Δι-
ευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών του ΕΚΟΜΕ 
και θα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

1. Την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης και εξυπηρέ-
τησης οπτικοακουστικών παραγωγών, με έμφαση στην 
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και στη λειτουργία 
του γραφείου ως υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop).

2. Την αξιοποίηση και προώθηση του συνόλου των 
επενδυτικών κινήτρων και διευκολύνσεων που προσφέ-
ρει η Ελλάδα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακου-
στικών παραγωγών, όπως η παροχή ανταγωνιστικών 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήτρων που δια-
χειρίζεται το ΕΚΟΜΕ (όπως ενδεικτικά: επιστροφή με-
τρητών σε επιλέξιμες δαπάνες/cash rebate, φορολογική 
απαλλαγή/tax relief ), υπό την καθοδήγηση του ΕΚΟΜΕ 
και του αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Την εκπόνηση έργων και την ανάπτυξη συνεργειών 
με τις υπάρχουσες εθνικές και περιφερειακές δομές, κα-
θώς και με σχετικές κινηματογραφικές υπηρεσίες για την 
επίτευξη του κοινού εθνικού στόχου της διευκόλυνσης 
των οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυση 
επενδύσεων σε αυτό τον κλάδο.

4. Την εκπόνηση έργων και την ανάπτυξη συνεργειών 
με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την προ-
αγωγή και την υποστήριξη οπτικοακουστικών δράσεων 
στην Περιφέρεια με αμοιβαία οφέλη.

5. Την προώθηση και την προβολή των τοποθεσιών 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως αξιοποιήσιμων χώρων 
για κινηματογραφικά γυρίσματα και την ευρύτερη δυ-
νατή επικοινωνία της πολιτισμικής και τουριστικής ταυ-
τότητας κάθε περιοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το γραφείο θα συνεργάζεται με τους 
τουριστικούς οργανισμούς και φορείς, καθώς και με τις 
τοπικές επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των συγκριτι-

κών πλεονεκτημάτων της Θεσσαλίας που προσφέρει η 
ανάπτυξη των οπτικοακουστικών έργων, καθώς και την 
προσέλκυση και ανάπτυξη του κινηματογραφικού του-
ρισμού στην Περιφέρεια.

6. Την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δικτύωση με τους 
επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να 
εδραιωθεί ένα δίκτυο επιχειρηματικών ευκαιριών (επεν-
δύσεις και συμπαραγωγές) στη Θεσσαλία. Επίσης, την 
αξιοποίηση και την ανάδειξη των τοπικών επαγγελμα-
τιών, των τοπικών υποδομών και επιχειρήσεων τόσο 
του οπτικοακουστικού κλάδου (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, 
οπερατέρ,διευθυντές φωτογραφίας, σεναριογράφοι, 
τεχνικοί, φωτογράφοι, εταιρείες παραγωγής κλπ) όσο 
και των λοιπών κλάδων που εξυπηρετούν οπτικοακου-
στικές παραγωγές (ενοικιάσεις εξοπλισμού, υπηρεσίες 
φιλοξενίας, μεταφορών και εστίασης κ.ά.) μέσα από 
ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης, 
προκειμένου να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικό-
τητα στον οπτικοακουστικό τομέα και να συνεισφέρει 
στην περιφερειακή ανάπτυξη.

7. Την ανάπτυξη επιστημονικού και εκπαιδευτικού 
έργου στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής για τις 
οπτικοακουστικές παραγωγές, με στόχο την καταγραφή, 
την αξιοποίηση και την ενίσχυση των οπτικοακουστικών 
έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλία. Σε αυτό το πλαί-
σιο, την ανάπτυξη συνεργειών με πανεπιστημιακά και 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημιουργικού τομέα 
(δημόσια και ιδιωτικά), αλλά και πολιτιστικούς και τοπι-
κούς φορείς για τη διοργάνωση και την υποστήριξη οπτι-
κοακουστικών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, συνέδρια, φεστιβάλ, 
κτλ) με στόχο τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις στον δημιουργικό τομέα (film friendly) και 
την εξειδικευμένη κατάρτιση μελλοντικών ή εν ενεργεία 
επαγγελματιών.

8. Την προώθηση στους επαγγελματίες των οπτικοα-
κουστικών μέσων, αλλά καισε κάθε εμπλεκόμενο φορέα 
με την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων και των οδηγιών διεξαγωγής ασφα-
λών γυρισμάτων στην Ελλάδα που προβλέπονται κατά τη 
διάρκεια εκτάκτων αναγκών, όπως π.χ. του covid -19 κ.ά.

9. Την ανάπτυξη συνεργειών με τις υπόλοιπες δομές 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των σκοπών και 
των αρμοδιοτήτων τους, και κάθε άλλη δράση, σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Άρθρο 20
Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών

1. Η Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών είναι αρ-
μόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της 
λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγο-
νται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
υποθέσεων αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τομείς 
σχεδιασμού και ανάπτυξης βασικών υποδομών της 
Περιφέρειας, με έμφαση στις μεταφορές, στον έλεγχο 
της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών, στην 
υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής 
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των πολιτών της Περιφέρειας. Οφείλει να βρίσκεται σε 
συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
των υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών συγκρο-
τείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Γραφείο 
Τεχνικού Ασφαλείας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα τη Λάρισα και 
τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιό-
τητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων, με έδρα τον Βόλο και τοπική 
αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 
και Σποράδων

Άρθρο 20Α
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Έργων και Υποδομών

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης υποστη-
ρίζει τον Γενικό Διευθυντή στηνάσκηση των καθηκό-
ντων του, ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη 
σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στην 
σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες 
οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας 
με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει 
παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 
της αποστολής του.

Άρθρο 21
Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας

Αντικείμενο του Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας είναι ο 
έλεγχος και η ασφάλεια των συνθηκών εργασίας των ερ-
γαζομένων, η υγιεινή των χώρων εργασίας, όπως ορίζο-
νται στις διατάξεις του ν. 1568/1985 και του π.δ. 17/1996, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Το εν λόγω Γραφείο υπάγεται 
απευθείας στο Γενικό Διευθυντή Έργων και Υποδομών.

Άρθρο 22
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα τη Λάρισα και 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, έχει ως αποστολή, 
το σχεδιασμό, προγραμματισμό συντονισμό των τεχνι-
κών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, 
επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων 
που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας Περιφερει-
ακές Ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια 
Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθε-

σίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες Διευθύνσεις 
των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση της απο-
στολής τους.

2. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απαρτίζουν τα εξής 
τμήματα:  α. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, β. Τμήμα 
Δημοσίων Συμβάσεων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών 
Προδιαγραφών, γ. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, δ. Γρα-
φείο Γραμματειακής Υποστήριξης

3. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (εκτός 
των περιπτώσεων που ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η 
Οικονομική Επιτροπή).

4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρε-
σία» είναι το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Τμήμα της αρ-
μόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

α. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται, ιδίως, 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή έργων οδο-
ποιίας που αφορούν νέες χαράξεις ή βελτιώσεις στο 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Ο σχεδιασμός , η μελέτη και η κατασκευή έργων οδο-
ποιίας σε οδικό δίκτυο που υφίσταται,κυρίως σε δύο ή 
περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.

Η μελέτη και η κατασκευή λιμενικών έργων.
Η συντήρηση οδών, κατόπιν εισήγησης των Δ.Τ.Ε. Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων λόγω αρμοδιότητας συντήρησης 
του οδικού δικτύου αρμοδιότητας τους.

Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο 
έλεγχος των μελετών αυτών οδικού δικτύου αρμοδιό-
τητας της.

Η χορήγηση αδειών διέλευσης από το Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο υπέρβαρων και υπερμεγεθών οχημάτων, σύμ-
φωνα με το π.δ. 1161/1977.

Η διενέργεια και επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρή-
σεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας της.

Η θεώρηση και γνωμοδότηση για την δημιουργία 
σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, αναφορικά με 
την είσοδο - έξοδο αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
π.δ. 326/1991, για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης 
της. Η χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων 
καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας 
με τις λοιπές χρήσεις, για επιδότηση κατασκευής σταθ-
μών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 22, (εδάφια (β), 
(γ), (δ) και (ε)) του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), 
για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης της.

β. Στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Ελέγχου Ποιό-
τητας και Τεχνικών Προδιαγραφών υπάγονται, ιδίως, οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η τήρηση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση της δια-
δικασίας των διαγωνισμών ανάθεσης μελετών και έργων 
των τμημάτων της Διεύθυνσης.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομο-
θεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών, τους τρόπους 
κατασκευής των δημοσίων έργων και των εγκαταστά-
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σεών τους και διάχυση των πληροφοριών αυτών προς 
όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Η τήρηση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση της δι-
αδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και 
ολοκλήρωσης, για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιό-
τητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

γ. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται, ιδίως, 
οι αρμοδιότητες

Η εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών και αντι-
πλημμυρικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν 
στην Περιφέρεια.

Η εκτέλεση και μελέτη έργων περιβάλλοντος και 
υδραυλικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν 
στην Περιφέρεια.

Η κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών 
αρχιτεκτονικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν 
στην Περιφέρεια.

Η μελέτη και κατασκευή των εναπομεινάντων έργων 
της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας καθώς και η 
συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και δομών μέχρι 
τη δημιουργία του Φορέα συντήρησης, λειτουργίας και 
διαχείρισης αυτών

δ. Στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης υπάγονται, 
ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Η πρωτοκόλληση και 
χρέωση όλων των εγγράφων στα αρμόδια Τμήματα της 
Διεύθυνσης. Η συγκέντρωση και αποστολή προς την 
Οικονομική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων της Διεύ-
θυνσης. Η αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, δια-
κίνηση της αλληλογραφίας, επικύρωση αντιγράφων και 
φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με ζητήματα διοικητι-
κών λειτουργιών και προσωπικού της Διεύθυνσης.

Άρθρο 23
Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων,
Μαγνησίας και Σποράδων

1. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνη-
σίας και Σποράδων με έδρα, αντίστοιχα, τη Λάρισα, την 
Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο, έχουν ως αποστολή 
τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, μελέτη, 
εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τε-
χνικών έργων αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης 
της Περιφερειακής Ενότητας.

2. Τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων απαρτίζουν οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Τμήμα Εργαστηρίου
Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων και Μηχα-

νημάτων Έργου Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Γραφείο 
Γραμματειακής Υποστήριξης

3. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (εκτός 
των περιπτώσεων που ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η 
Οικονομική Επιτροπή).

4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρε-
σία» είναι το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Τμήμα της αρ-
μόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα Τμήμα-
τα, ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ασκεί αρμοδι-
ότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό, στη μελέτη, 
εκτέλεση και συντήρηση των έργων οδοποιίας και των 
λιμενικών έργων, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, υπάγονται, ιδίως 
οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η σύνταξη μελετών από την υπηρεσία και ο έλεγχος 
μελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς, για την 
εκτέλεση έργων οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών.

Όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και ωρίμανσης, από την ένταξη σε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα, μέχρι την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και 
προμηθειών, αρμοδιότητας του τμήματος.

Η ανάθεση, επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των με-
λετών έργων οδοποιίας που εκπονούνται από μελετη-
τικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
περί μελετών δημοσίων έργων.

Η κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης και η δημο-
πράτηση των έργων και των μελετών.

Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως 
των έργων οδοποιίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών.
Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουμένων Έργων.
Η τήρηση αρχείου δημοσίων συμβάσεων κάθε είδους, 

αρμοδιότητας του Τμήματος.
Ο έλεγχος της συντήρησης των οδών σύμφωνα με τον 

ν. 3481/2006, η τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, 
συντηρήσεων, σήμανσης, τομών κ.ά.), η έκδοση αδειών 
τομής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχημάτων.

Οι εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλίας, 
κατόπιν μελετών, σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), 
όπως ισχύει, για την έκδοση αποφάσεων από αυτήν σχε-
τικών με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδι-
κό δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και οι οποίες 
απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων της Διεύθυνσης.

Κάθε θέμα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη 
σήμανση των οδών και το φωτισμό αυτών.

Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, κα-
θώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των με-
λετών αντικειμένου της Διεύθυνσης

Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε πρατήρια 
καυσίμων και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το οδι-
κό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Διεύθυνσης.

Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύ-
ου αρμοδιότητά της.

Η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, προσωρινών 
αδειών κυκλοφορίας και η αντικατάσταση λόγω απώ-
λειας αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αδειών Μη-
χανημάτων Έργων.
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Οι μεταβιβάσεις αδειών - Μηχανημάτων Έργων.
Οι διαγραφές, ακινητοποιήσεις και επανακυκλοφορίες 

Μηχανημάτων Έργου Οι βεβαιώσεις σχετικές με κατοχή 
ή μη κατοχή μηχανήματος.

Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μηχα-
νήματα Έργου .

Οι βεβαιώσεις προσωρινής και οριστικής εξαγωγής 
στο εξωτερικό Μηχανημάτων Έργου. Οι αυτοψίες σε 
Μηχανήματα Έργου.

Η σύνταξη απογραφικών δελτίων .
Η έκδοση σημειωμάτων καταβολής ετήσιου τέλους 

χρήσεως και τέλους για απογραφή − ταξινόμηση, χορή-
γηση και μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας 
Μηχανημάτων Έργου.

Η αλληλογραφία με ιδιώτες και υπηρεσίες για θέματα 
Μηχανημάτων Έργου και με τις Αστυνομικές Αρχές για 
πληροφόρηση για θέματα συντήρησης και οδικής ασφά-
λειας των οδών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.

Η μελέτη, η επίβλεψη - εκτέλεση των λιμενικών έργων 
και η συντήρηση αυτών. Η μέριμνα για την προμήθεια 
άλατος για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου.

Η μέριμνα για την προμήθεια υλικών για επισκευές του 
οδικού δικτύου (ψυχρής ασφάλτου, οδοστρωσίας κ.λπ.).

Η μέριμνα για την προμήθεια υλικών σήμανσης και 
ασφάλειας του οδικού δικτύου (χρώμα διαγράμμισης, 
πινακίδες, στηθαία ασφαλείας κ.λπ.).

Τήρηση αρχείου απαλλοτριώσεων και επίβλεψη δια-
δικασίας απαλλοτριώσεων σε νέα έργα αρμοδιότητας 
του τμήματος.

β. Το Τμήμα Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες που 
ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχε-
τικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και 
τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων.

Στο Τμήμα Εργαστηρίου υπάγονται, ιδίως, οι ακόλου-
θες αρμοδιότητες:

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομο-
θεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών, τους τρόπους 
κατασκευής των δημοσίων έργων και των εγκαταστάσε-
ών τους και διάχυση των πληροφοριών αυτών προς όλες 
τις Υπηρεσίες εμπλεκόμενες με τη μελέτη και την κατα-
σκευή δημοσίων έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο έλεγχος τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών 
και κανονισμών που αφορούν ταυλικά και τους τρόπους 
κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ’ αρμοδιότη-
τα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας.

Δειγματοληψίες ή επίβλεψη των δειγματοληψιών για 
τις εργαστηριακές δοκιμές επιτόπου των έργων που επι-
βλέπονται από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με την κατα-
σκευή δημοσίων έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εργαστηριακές δοκιμές και δειγματοληψίες, επ’ αμοι-
βή, όταν αυτό ζητηθεί για ιδιωτικά έργα των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων.

γ. Στο Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων και 
Μηχανημάτων Έργου ανάγονται οι ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

Η συντήρηση των μηχανημάτων έργου και των οχη-
μάτων της Περιφερειακής Ενότητας. Προμήθεια ψυχρής 

ασφάλτου - ασφαλτοσκυροδέματος, χρώματος διαγράμ-
μισης.

Η διάθεση του πάσης φύσης τεχνικού εξοπλισμού για 
παροχή τεχνικών υπηρεσιών για διάνοιξη δρόμων, συ-
ντηρήσεις και βελτιώσεις εθνικών επαρχιακών και κοινο-
τικών οδών, επούλωση φθορών ασφαλτοσκυροδέματος, 
αντικαταστάσεις στηθαίων, τοποθετήσεις συμπληρώ-
σεις, νέων, καθαρισμός και βελτιώσεις τεχνικών έργων 
καθαρισμός τάφρων κ.λπ.

Ο αποχιονισμός, οι αποκαταστάσεις βλαβών, η άρση 
καταπτώσεων κ.λπ.

Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και θεομηνιών, 
(πλημμυρών, σεισμών κ.λπ.).

Οι παραπάνω εργασίες - παροχή υπηρεσιών , βελτιώ-
σεις, συντηρήσεις μικρής κλίμακας, (προϋπολογισμού 
μέχρι το όριο που δεν απαιτείται υποχρεωτικός έλεγχος 
νομιμότητας πριν τη σύναψη της σύμβασης, όπως ισχύει 
κάθε φορά, από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των 
λογαριασμών της Υπηρεσίας) μπορούν να εκτελούνται 
και με μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων ή την σύσταση 
εργολαβιών στις οποίες Διευθύνουσα Υπηρεσία θα είναι 
το Τμήμα.

Στο πλαίσιο του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, λειτουργεί Γραφείο 
Κίνησης που είναι αρμόδιο για την κίνηση των υπηρεσι-
ακών οχημάτων και τις μεταβάσεις των υπαλλήλων για 
εκτέλεση υπηρεσίας.

δ. Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ασκεί αρμοδιό-
τητες που ανάγονται στην μελέτη και εκτέλεση εγγει-
οβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, έργων 
περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην 
κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχι-
τεκτονικών έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην 
Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας.

Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται, ιδίως, 
οι αρμοδιότητες

Η σύνταξη και η επίβλεψη μελετών, καθώς και η συ-
ντήρηση και η εκτέλεση έργων όπως περιγράφεται ανω-
τέρω, για τα οποία η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στην 
Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα.

O έλεγχος μελετών που εκπονούνται από άλλους φο-
ρείς και η εκτέλεση έργων,όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
των οποίων, η υλοποίηση ανατίθεται στην Περιφέρεια- 
Περιφερειακή Ενότητα έπειτα από τη σύναψη Προγραμ-
ματικής Σύμβασης.

Όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στις διαδικασίες 
ωρίμανσης και διαχείρισης των έργων αρμοδιότητας του 
τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, κατ’ αναλογία με τις 
σχετικές αρμοδιότητες ii έως viii του Τμήματος Συγκοι-
νωνιακών Έργων.

Η τήρηση αρχείου απαλλοτριώσεων και επίβλεψη δι-
αδικασίας απαλλοτριώσεων σε νέα έργα αρμοδιότητας 
του τμήματος

Η μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των 
εργασιών προστασίας, συντήρησης και βελτίωσης των 
υποδομών αρμοδιότητας του τμήματος Δομών Περι-
βάλλοντος, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η συντήρηση 
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εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης, που κατασκευ-
άζονται ή έχουν ήδη κατασκευαστεί από τρίτους φορείς, 
εφόσον δεν έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε Οργανισμούς 
Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν ασκούνται από δήμους 
και έως την μεταβίβασή τους σε ΟΕΒ ή δήμους.

Η άσκηση εποπτείας, ήτοι ο τεχνικός έλεγχος επί των 
έργων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Γ.Ο.Ε.Β) , των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Τ.Ο.Ε.Β), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων, (ΤΕΑ) και 
των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

Η αντιπλημμυρική προστασία και η αστυνόμευση των 
υδατορεμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης οργανώνει, 
ταξινομεί και τηρεί το πρωτόκολλο,καθώς και το φυσικό 
και ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.

Στο Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης υπάγονται, 
ιδίως, οι κάτωθι αρμοδιότητες:

Η πρωτοκόλληση και χρέωση όλων των εγγράφων 
στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. Η συγκέντρωση 
και αποστολή προς την Οικονομική Επιτροπή όλων των 
εισηγήσεων της Διεύθυνσης.

Η αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση 
της αλληλογραφίας, επικύρωση αντιγράφων και φωτο-
αντιγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με ζητήματα διοικητι-
κών λειτουργιών και προσωπικού της Διεύθυνσης.

Τα Γραφεία Γραμματειακής Υποστήριξης των Π.Ε. Τρι-
κάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων ασκούν, 
επιπλέον των ανωτέρω και την παρακάτω αρμοδιότητα:

Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλή-
λων της Διεύθυνσης, πλην των ειδικών αδειών, αδειών 
άνευ αποδοχών, αδειών μητρότητας , αδειών διευκολύν-
σεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, αδειών 
εξετάσεων καθώς και αυτών για τις οποίες απαιτείται 
απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης

1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομί-
ας και Ελέγχου Δόμησης είναι αρμόδια για το συντονισμό 
και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργα-
νικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, 
με έμφαση στην έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της κατηγορίας Β όπως προβλέπετε 
από τη ισχύουσα νομοθεσία, τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη προστασία 
του φυσικού αστικού περιβάλλοντος του τοπίου, στην 
υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 
πολιτών της Περιφέρειας. Οφείλει να βρίσκεται σε συνε-
χή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονο-
μίας και Ελέγχου Δόμησης συγκροτείται από τις εξής 
οργανικές μονάδες:

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 

με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφε-
ρειακών Παρατηρητηρίων με έδρα τη Λάρισα και τοπική 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β. με 
έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας

Άρθρο 24Α
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλο-

ντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης 
Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης υποστη-

ρίζει τον Γενικό Διευθυντή στην άσκηση των καθηκό-
ντων του, ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη 
σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στην 
σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες 
οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας 
με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει 
παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 
της αποστολής του.

Άρθρο 25
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότη-
τες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη 
λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της 
χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που ανα-
πτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας. Την εκπόνηση 
του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στη Κλιματι-
κή Αλλαγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διεύθυνση συνεργάζεται με την Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρη-
τήρια για θέματα των αρμοδιοτήτων της.

2. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα τη Λάρισα και 
τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. 

β. Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Λάρισα και τοπική 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια.

γ. Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

δ. Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λά-
ρισας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

ε. Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων, με έδρα τον Βόλο και τοπική 
αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 
και Σποράδων.
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στ. Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

ζ. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού κατανέμονται στα τμήματα της 
προηγούμενης παραγράφου ως ακολούθως: α. Το Τμήμα 
Χωρικού Σχεδιασμού, έχει έδρα τη Λάρισα και τοπική 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια.

Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, υπάγονται, ιδίως, οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων 
των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρή-
σεων και όρων δόμησης αυτών, υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 29 του 
ν. 2831/2000 (Α΄ 140) και υπό την προϋπόθεση, επίσης, 
ότι δεν εμπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την 
ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση 
και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες 
βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρ-
θρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

Η κύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 
καθώς και η κρίση των ενστάσεων κατά των πράξεων 
αυτών, όπως αυτές συντάχθηκαν, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).

Η έγκριση σύνταξης Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής 
πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και την Εγκ- 34/1992.

Η κύρωση Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής πολεο-
δομικής μελέτης καθώς και η κρίση των ενστάσεων κατά 
των πράξεων αυτών, όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).

Η κύρωση Διορθωτικής πράξης εφαρμογής πολεοδο-
μικής μελέτης καθώς και η κρίση των ενστάσεων κατά 
των πράξεων αυτών, όπως αυτές συντάχθηκαν, κατά τις 
διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).

Η κύρωση Νέας Πράξης Εφαρμογής μετά από τρο-
ποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά 
τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και την υπ’ αρ. 
5813/1129/16-2-1993 υπουργική απόφαση.

Η έγκριση Υπαγωγής στις υπό σύνταξη μελέτες Πρά-
ξεων Εφαρμογής, στις προϊσχύουσες διατάξεις περί ει-
σφοράς γης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4315/2014.

Η κύρωση Πράξεων Προσκύρωσης Αναλογισμού και 
Τακτοποίησης οικοπέδων και Πρωτοκόλλου Αδυνάτου 
Τακτοποίησης καθώς και η κρίση των ενστάσεων κατά 
των πράξεων όπως αυτές συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.δ. της 17-7-1923 «περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυ-
τών» (Α΄ 228).

Η έγκριση για Εξαίρεση από την Κατεδάφιση των αυ-
θαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 720/1977 και 1337/1983 και ειδικότερα τα άρθρα 15 
και 18, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τον ν. 1512/1985, τον ν. 1849/1989 καθώς και τα εκτελε-
στικά αυτών Προεδρικά Διατάγματα.

Η εισήγηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για την έγκριση της 

πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης ή Αναθεώρησης πό-
λεων και τη διαβίβαση της πρότασης στη Διεύθυνση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, για τις ενέργειές της 
προς προώθηση του π.δ. έγκρισης της μελέτης, μετά τη 
γνωμοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ. 17.7.1923, του ν. 4067/20121 και της εγκυκλίου 
10/2012 του ΥΠΕΚΑ.

Η εισήγηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για την Έγκριση 
Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για καθορισμό χώρου 
ανέγερσης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης 
αυτού, σε έκταση που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και η 
διαβίβαση της πρότασης στη Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, για τις ενέργειές της προς προώθηση 
του π.δ. έγκρισης της μελέτης, μετά τη γνωμοδότηση 
του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. της 
17.7.1923, του ν. 4067/2021 και της Εγκυκλίου 10/2012 
του ΥΠΕΚΑ.

Η εισήγηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για Έγκριση ρυμοτο-
μικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης, καθώς 
και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση 
που βρίσκεται σε περιοχή εντός των ορίων του οικισμού 
και τη διαβίβαση της πρότασης στη Διεύθυνση Πολεο-
δομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, για τις ενέργειές της προς 
προώθηση του π.δ. έγκρισης της μελέτης, μετά τη γνω-
μοδότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. της 17.7.1923, του ν. 4067/20121 και της Εγκυκλίου 
10/2012 του ΥΠΕΚΑ.

Η έκδοση Έγκρισης Τροποποιήσεων του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση προς τις αποφά-
σεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων περί Άρσης Απαλλο-
τρίωσης ή Δέσμευσης των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923, του ν. 4067/20121 και 
της Εγκυκλίου 10/2012 του ΥΠΕΚΑ και υπό την προϋπό-
θεση, επίσης, ότι δεν εμπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων 
μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, 
σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογι-
κούς χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε πε-
ριοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. 
RAMSAR) ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 1650/1986 
(Α΄ 160).

Η έκδοση Διαπιστωτικών πράξεων περί αναγνώρισης 
καταργούμενου υπό του εγκεκριμένου σχεδίου τμήμα-
τος οδού, ως προϋφιστάμενου του έτους 1923, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.δ. της 17-7-1923 «περί σχεδίων 
πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικο-
δομής αυτών» (Α΄ 228).

Η σύνταξη πράξεων κατάτμησης δημοσίων ακινήτων 
που ή κατέχονται από Δήμους για την εξυπηρέτηση ανα-
γκών τους και συγκεκριμένα για στέγαση δημαρχιακών 
μεγάρων, σχολείων και κοινωφελών εγκαταστάσεων ή σε 
αυτούς έχουν ανεγερθεί χώροι θρησκευτικής λατρείας ή 
έχουν καταπατηθεί και μετά την απόφαση της Επιτροπής 
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών δεν προβάλλεται 
δικαίωμα κυριότητας σε τμήμα του ακινήτου ή αναγνω-
ρίζεται δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 24α του ν. 4061/2012.
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Η γνωμοδότηση επί καταργήσεων αγροτικών δρόμων 
κυρωμένων διανομών, που ή έχουν αλλάξει χρήση ή κα-
τέχονται αυθαίρετα, ή διανοίχθηκαν σε θέση διαφορε-
τική από την προβλεπόμενη στην κυρωμένη διανομή ή 
έχουν απωλέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και μπο-
ρούν να εξαγοραστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4061/2012.

Η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης αξίας Γης και επικει-
μένων, κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής, της Επι-
τροπής του π.δ. 5/1986, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 4315/2014.

Η σύσταση φακέλων και η διατύπωση απόψεων σχετι-
κά με προσφυγές για θέματα του Τμήματος, στον Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρε-
σίας εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για 
παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Η σύσταση φακέλων και η διατύπωση απόψεων σχετι-
κά με Προσφυγές για θέματα αρμοδιότητας του Τμήμα-
τος, σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, Εφετεία και Συμβούλιο 
της Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων, η σύνταξη 
εγγράφων με απόψεις της υπηρεσίας σχετικά με ερω-
τήματα Φορέων και η δημοσίευση αποφάσεων Περι-
φερειάρχη στη Διαύγεια και σε οποίες απαιτείται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εξυπηρέτηση πολιτών, τόσο σε προφορικά όσο και 
σε γραπτά ερωτήματα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος.

β. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Λάρισα και 
αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια ασκεί αρμοδιότη-
τες του τομέα περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν ανατεθεί 
στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
και ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλ-
λοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή μέ-
τρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας και 
εισηγήσεις επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, 
δραστηριοτήτων και Σχεδίων Εθνικής ή Περιφερειακής 
Κλίμακας (Χωροταξικά, Κλιματική Αλλαγή, Περιφερειακά 
σχέδια διαχείρισης Απορριμμάτων, ΣΜΠΕ Περιφερεια-
κών Σχεδίων,

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος, υπάγονται, ιδίως, οι ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

Η έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης έργων και δραστη-
ριοτήτων της 4ης ομάδας των κατηγοριών Α και Β του 
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) που προβλέπονται από την κείμε-
νη νομοθεσία. Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου 
Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλο-
ντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. Η 
μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για 
την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δρα-
στηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία 
του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.

Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση 
περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματο-
δοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώ-
σεων,καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία 
του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευ-
αίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).

Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων 
και μελετών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και του θορύβου.

Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολού-
θηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευ-
τέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή 
οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό 
χαρακτήρα.

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί Μελε-
τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων και 
δραστηριοτήτων Α1 και Α2 κατηγορίας και Στρατηγικών 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Σχε-
δίων Εθνικής και Περιφερειακής Κλίμακας.

Η παρακολούθηση, επίβλεψη και εισήγηση προς το 
Περιφερειακό Συμβούλιο επί του Περιφερειακού Σχεδίου 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Η παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντι-
κού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη 
διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς 
και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Αποφά-
σεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), κατά 
την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλεγχος τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας και η λήψη μέτρων σε παραβάσεις κατά 
την κείμενη νομοθεσία.

Η παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων 
αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέμα-
τα περιβάλλοντος προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα 
ελέγχου.

γ. Τα Τμήματα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, Καρδίτσας,Τρικάλων, Μαγνησίας και Σπορά-
δων με έδρα, αντίστοιχα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα,τα 
Τρίκαλα, τον Βόλο είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρη-
σης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και 
έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη 
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην 
εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, εντός 
των ορίων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας.

Στα Τμήματα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας, 
υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δρα-
στηριότητες, η ένταξή τους σε Πρότυπες Περιβαλλο-
ντικές Δεσμεύσεις σε επίπεδο Π.Ε. κατά την κείμενη νο-
μοθεσία,συμπεριλαμβανομένου των ανανεώσεων και 
τροποποιήσεων-επεκτάσεων.

Ο έλεγχος τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας και η λήψη μέτρων σε παραβάσεις κατά 
την κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων των Συστη-
μάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών (έγκριση λειτουρ-
γίας - γνωστοποίηση).
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Η παροχή γνώμης επί προσφυγών ή/και αιτήσεων 
αναστολής εκτέλεσης για αποφάσεις σχετικές με θέμα-
τα περιβάλλοντος προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα 
ελέγχου.

Η παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης προστα-
τευόμενων περιοχών, σε επίπεδο Π.Ε., κατά την κείμενη 
νομοθεσία.

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων για τη 
διάθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και έγκρι-
ση οριστικής παύσης λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσε-
ων σε επίπεδο Π.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου για τα ετήσια 
Διαχειριστικά Σχέδια μη επικίνδυνων Αποβλήτων και 
αποστολή τους για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης.

Η έγκριση σχεδίου εκτέλεσης εργασιών για την κατε-
δάφιση κτηρίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων που 
περιέχουν αμίαντο ή εύθρυπτα υλικά με αμίαντο (π.χ. 
μονωτικά υλικά ή μονωτικά επιχρίσματα από εκτοξευ-
θέντα αμίαντο), για την απομάκρυνση (αποξήλωση) 
του αμιάντου ή των εύθρυπτων υλικών με αμίαντο από 
κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις και εφόσον κατά 
τη διάρκεια αυτών των εργασιών είναι δυνατόν να απο-
δεσμευθούν στο περιβάλλον ίνες ή σκόνη αμιάντου. Η 
συμμετοχή σε γνωμοδοτική

Επιτροπή για τον καθορισμό χρήσεων και ειδικών 
όρων για τη διάθεση (καθορισμός αποδέκτη) για τα 
αστικά λύματα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ-
μογής του ν. 4042/2012 και δεν περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφορι-
ών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπο-
γόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη 
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το 
περιβάλλον.

Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση 
περιβαλλοντικά κριτήρια, γιατην εξασφάλιση χρηματο-
δοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώ-
σεων,καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία 
του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευ-
αίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).

Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολού-
θηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευ-
τέοι φυσικοί πόροι, οιρυπαίνουσες δραστηριότητες ή 
οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό 
χαρακτήρα.

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις Με-
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄.

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μετά 
την υποβολή Ειδικής Οικολογικής Μελέτης, έργων/
δραστηριοτήτων Β΄ κατηγορίας σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 
(NATURA 2000).

Η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(ΠΠΔ) έργων και δραστηριοτήτων έργων και δραστη-
ριοτήτων οι οποίες δεν λαμβάνουν άδεια λειτουργίας.

Η υπαγωγή σε Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) έρ-
γων και δραστηριοτήτων, της κατηγορίας Β, των Ομάδων 
της υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21), 

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφαση.

Η έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση άλλου καυ-
σίμου πέραν των επιτρεπόμενων (ντίζελ, υγραέριο μίγμα, 
φωταέριο και φυσικό αέριο των εκάστοτε νομίμων τύ-
πων και προδιαγραφών), από βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις καύσης συνα-
φών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η έκδοση άδειας λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α.
Η παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντι-

κού Μητρώου (Η.Π.Μ.) πληροφοριών που αφορούν στη 
διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς 
και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Αποφά-
σεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), κατά 
την κείμενη νομοθεσία.

Η σύσταση, σύγκλιση και η συμμετοχή στο Κλιμά-
κιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και η επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Η σύνταξη του Σχεδίου της Απόφασης Συγκρότησης 
του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠ-
ΠΕ), (την οποία υπογράφει ο Περιφερειάρχης), για την 
εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα.

Η λήψη και ανάρτηση δεδομένων, από τα όργανα μέ-
τρησης αιωρούμενων σωματιδίων, στον ιστότοπο της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παρακολούθηση λειτουργίας του Σταθμού μέτρη-
σης αερίων ρύπων του Ε.Δ.Π.Α.Ρ.[μετρήσεις τιμών συγκέ-
ντρωσης PM10 και TSP (PM2,5)] που είναι εγκατεστημέ-
νοι στη Λάρισα και στο Βόλο (παρακολούθηση εργασιών 
συντήρησης, παραλαβής υλικών κ.λπ.).

Η γνωμοδότηση έγκρισης των σχεδίων παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων από λιμενικές εγκαταστάσεις, 
αφορά τα Τμήματα Περιβάλλοντος των Π.Ε. Λάρισας και 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Η παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Απο-
βλήτων (ΗΜΑ).

δ. Το Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης λειτουργεί 
υπό την καθοδήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Στο Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης υπάγονται, 
ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Η οργάνωση, ταξι-
νόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και του 
φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης.

Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της 
Διεύθυνσης.

Η επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγρά-
φων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο 
της Διεύθυνσης.

Η γραμματειακή υποστήριξη σε ζητήματα διοικητικών 
λειτουργιών και προσωπικού.

Άρθρο 26
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - 
Περιφερειακά Παρατηρητήρια

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Πε-
ριφερειακά Παρατηρητήρια με έδρα στη Λάρισα ασκεί 
τις αρμοδιότητές της για το σύνολο της Περιφέρειας.
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2. Στη Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - 
Περιφερειακά Παρατηρητήρια, υπάγονται οι αρμοδιό-
τητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 
(Α΄ 167), καθώς και στις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση είναι αρμόδια, ιδίως για 
τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για 
την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, τη διε-
νέργεια δειγματοληπτικών και αυτεπάγγελτων ελέγχων 
των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, ως προς τις 
υπαγωγές αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης 
στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων, 
το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση, την αι-
σθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων 
χώρων και εν γένει των κατασκευών. Στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατη-
ρητήρια υπάγονται, ιδίως, οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα για την αντιμετώ-
πιση της αυθαίρετης δόμησης και ειδικότερα:

Η κατεδάφιση των τελεσίδικα κριθέντων αυθαιρέτων. 
Η τήρηση και διαχείριση του μητρώου πρωτοκόλλων 
κατεδάφισης αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών.

Η τήρηση του μητρώου, στο οποίο εγγράφονται οι ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης.

Η λήψη μέτρων για την ορθή διάθεση των οικοδομι-
κών αποβλήτων και την αποκατάσταση του περιβάλλο-
ντος από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνεργασία με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν).

Η λήψη μέτρων πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης 
και η αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων με 
σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βέλτιστη 
προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος.

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο του χάρτη καταγραφής 
αυθαιρέτων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό 
ελεγκτών δόμησης, στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος 
αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων.

Η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα για την υλοποί-
ηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα: Η 
παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυ-
τότητας Δήμων».

Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών για την επίσπευση 
της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού προς τους 
Δήμους και την Περιφέρεια.

Η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα για τις επικίνδυνες 
κατασκευές και ειδικότερα: Ο έλεγχος για την εφαρμογή 
της σχετικής νομοθεσίας για τις επικίνδυνες κατασκευές.

Η μέριμνα για τη λειτουργία των τριμελών επιτροπών 
επικίνδυνων ετοιμόρροπων κατασκευών του άρθρου 
428 του π.δ. της 14/27.7.1999, της τριμελούς επιτροπής 
εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων 
επικινδύνων οικοδομών του άρθρου 426 του ίδιου δι-
ατάγματος.

Η σύνταξη περιοδικής έκθεσης για την πορεία προό-
δου των θεμάτων αρμοδιότητάς της προς τη Διεύθυνση 
Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχε-
διασμού - Παρατηρητήριο του αρμόδιου Υπουργείου. Η 

μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και παροχή 
κτιριακών υποδομών στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρ-
χιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολε-
οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 
και την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών μητρώων και ειδι-
κότερα:

του μητρώου ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων,
του μητρώου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαι-

ρέτων.
Η έκδοση αποφάσεων επί των γνωμοδοτήσεων της 

τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεω-
ρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών του άρθρου 
426 του π.δ. της 14/27.7.1999.

4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περι-
φερειακά Παρατηρητήρια συνεργάζεται με τη Διεύθυν-
ση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής 
Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για την καταγραφή, έλεγχο, λήψη 
μέτρων προστασίας δομημένου περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της ποιότητας αυτού.

5. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Πε-
ριφερειακά Παρατηρητήρια της Περιφέρειας συγκρο-
τείται από τις εξής οργανικές μονάδες: Τμήμα Ελέγχου 
Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο, με έδρα την Λάρισα 
και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Λάρισας.

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο Π.Ε. 
Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιό-
τητα στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο Π.Ε. 
Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα 
στην Π.Ε. Τρικάλων.

Τμήμα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων,με έδρα τον Βόλο και τοπική 
αρμοδιότητα στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, με έδρα τη Λά-
ρισα.

6. Τα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρη-
τήρια Δομημένου Περιβάλλοντος έχουν ως βασική αρ-
μοδιότητα την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για 
την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και στο 
πλαίσιο αυτό τις ενέργειες για την αντιμετώπιση και πρό-
ληψη της αυθαίρετης δόμησης, την παρακολούθηση της 
Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας των Δήμων, τα 
ζητήματα αισθητικής αναβάθμισης των κατασκευών, την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέμα-
τα προσβασιμότητας και τον έλεγχο των επικινδύνων και 
ετοιμόρροπων επικινδύνων οικοδομών. Πιο συγκεκριμέ-
να, στα Τμήματα υπάγονται, ιδίως, οι εξής αρμοδιότητες:

Η αντιμετώπιση και πρόληψη της αυθαίρετης δόμη-
σης:

Η ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και 
καταγραφής αυθαιρέτων,σύμφωνα τις σχετικές κείμενες 
διατάξεις.

Η ενημέρωση του μητρώου της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας αυθαιρέτων με τα στοιχεία που ορίζονται στις 
σχετικές κείμενες διατάξεις.

Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές κεί-
μενες διατάξεις.
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Η ενημέρωση του Μητρώου «Ταυτότητας Κτιρίου», 
σύμφωνα τις σχετικές κείμενες διατάξεις.

Η αξιοποίηση κάθε τεχνογνωσίας σχετικά με γεωχω-
ρικά δεδομένα, όπως αεροφωτογραφίες, σύνδεση με 
υπόβαθρα από την «Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματο-
γράφηση Χαρτών Α.Ε». (Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.) συσχέτιση με δασι-
κούς χάρτες, διαγράμματα εγκεκριμένων οριογραμμών 
καθορισμού αιγιαλού και παραλίας δορυφορικές λήψεις 
για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων.

Η καταγραφή ανά δήμο κάθε εντοπισμένης αυθαίρε-
της κατασκευής.

Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων δύο φορές 
ετησίως και σε ποσοστό 10%, επί των πορισμάτων των 
ελεγκτών δόμησης.

Ο έλεγχος εκτέλεσης των καθηκόντων των ελεγκτών 
δόμησης, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, αυτεπαγ-
γέλτως ή ύστερα από καταγγελία, και ο έλεγχος του πε-
ριεχομένου της έκθεσης αυτοψίας.

Η εισήγηση προς την Επιτροπή Εξέτασης Προσφυ-
γών Αυθαιρέτων, σε περίπτωση προσφυγής κατά του 
πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, για κατασκευές για 
τις οποίες παρανόμως έχουν υποβληθεί δηλώσεις υπα-
γωγής στον ν. 4014/2011 ή στον ν. 4178/2013 ή στον 
ν. 4495/2017,

Η παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής 
Ταυτότητας» των οικείων δήμων, σύμφωνα με τις σχετι-
κές κείμενες διατάξεις, και η επίσπευση της εξέλιξης του 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Αναφορικά με την αισθητική 
αναβάθμιση:

Η διάσωση και αποκατάσταση των διατηρητέων κτι-
ρίων,

Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για την 
αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της 
περιφερειακής ενότητας.

Ο έλεγχος των κατασκευών και των κοινόχρηστων 
χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα 
προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, 
A.M.Ε.Α. και εμποδιζόμενων ατόμων.

Αναφορικά με τις επικίνδυνες οικοδομές:
Η διενέργεια αυτοψίας και η σύνταξη έκθεσης σχετικά 

με τον υφιστάμενο κίνδυνο κατασκευών.
Η εξέταση ενστάσεων κατά εκθέσεων επικινδύνων κα-

τασκευών και η τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης 
των εκθέσεων.

Η απόφαση περί επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκ-
κένωσης, αχρηστίας ή και κατεδάφισης επικίνδυνων κα-
τασκευών, εφόσον δεν πραγματοποιούνται εμπρόθεσμα 
τα υποδεικνυόμενα από την έκθεση μέτρα.

Η διαβίβαση της τελικής έκθεσης επικίνδυνης κα-
τασκευής στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να 
ασκηθεί ποινική δίωξη στον ιδιοκτήτη της κατασκευής 
εφόσον ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με το περιε-
χόμενο της έκθεσης αυτής.

Αναφορικά με τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατα-
σκευές:

Η διαβίβαση αμελλητί προς την τριμελή επιτροπή του 
π.δ. της 13/22.4.1929 (Α΄ 153) του αιτήματος για διενέρ-
γεια αυτοψίας στη φερόμενη ως επικινδύνως ετοιμόρ-
ροπη κατασκευή,

Η διαβίβαση της έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπης 
κατασκευής στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) εφό-
σον η κατασκευή είναι προϋφιστάμενη του έτους 1955,

Η μέριμνα για την άμεση κατεδάφιση της επικινδύνως 
ετοιμόρροπης κατασκευής,με λήψη των απαιτούμενων 
μέτρων ασφαλείας.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών Μητρώων και ειδι-
κότερα:

Η ενημέρωση του Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου σε 
ζητήματα αρμοδιότητάς του. Η ενημέρωση της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας αυθαιρέτων, με τις εκθέσεις των ελε-
γκτών δόμησης που αφορούν τον έλεγχο επί αυθαίρετων 
κατασκευών.

Η μέριμνα για τη λειτουργία της επιτροπής εξέτασης 
προσφυγών κατά αυθαιρέτων,σύμφωνα με τις σχετικές 
κείμενες διατάξεις.

Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και την 
παροχή κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία των Συμ-
βουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και των Συμβουλίων Πο-
λεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).

Η σύνταξη, ανά τρίμηνο, έκθεσης για την πορεία προ-
όδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία υπο-
βάλλουν στην υπερκείμενη Διεύθυνση και τη γνωστο-
ποιούν στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

7. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης λειτουργεί 
υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης.

Στο Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης υπάγονται, 
ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλ-
λου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 
της Διεύθυνσης.

Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της 
Διεύθυνσης.

Η επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγγρά-
φων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο 
της Διεύθυνσης.

Η γραμματειακή υποστήριξη σε ζητήματα διοικητικών 
λειτουργιών και προσωπικού του Περιφερειακού Παρα-
τηρητηρίου αρμοδιότητάς τους.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Παρακο-
λούθησης Δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο μελετά 
και αξιοποιεί δεδομένα και στοιχεία που αφορούν στο 
Δομημένο Περιβάλλον και υποβάλλει προτάσεις προς 
το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Άρθρο 27
Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β.

1. Η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β., 
με έδρα την Λάρισα, είναι αρμόδια για την προστασία 
και τη διαχείριση των υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας και την άσκηση αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί 
από τον ν. 3852/2010 και από την κείμενη νομοθεσία. 
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις, Υπουργεία) για την καλύτερη αντι-
μετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων αρμοδι-
ότητάς της.
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2. Τη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β. 
απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες: 

Τμήμα Υδροοικονομίας, με έδρα την Λάρισα και τοπική 
αρμοδιότητα στην Π.Ε. Λάρισας.

Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. (Στραγγιστι-
κών Έργων) Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα και τοπική 
αρμοδιότητα στην Π.Ε. Λάρισας και στον Γ.Ο.Ε.Β. Στραγ-
γιστικών Έργων (Σ.Ε.) Θεσσαλίας.

Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, με έδρα την 
Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Καρδίτσας, με έδρα την 
Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ε. Τρικάλων, με έδρα τα Τρί-
καλα και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Τρικάλων.

Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Τρικάλων, με έδρα τα 
Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Τρικάλων.

Τμήμα Υδροοικονομίας  Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά-
δων, με έδρα τον Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στην 
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά-
δων, με έδρα τον Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας με 
έδρα τη Λάρισα.

α. Τα Τμήματα Υδροοικονομίας είναι αρμόδια για την 
προστασία και διαχείριση τωνυδάτων, σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Ειδικότερα, στα Τμήματα 
Υδροοικονομίας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμο-
διότητες:

Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμετοχή σε 
προγράμματα διαπεριφερειακών η διμερών συμφωνιών, 
σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για τη 
διαχείριση και προστασία των υδάτων.

Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέ-
πονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα 
μέτρων, ώστε να πραγματοποιούνται έλεγχοι και ιδίως, 
της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών 
υδάτων, έλεγχοι της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρε-
ση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων 
πόρων.

Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης 
νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πό-
ρων.

Η έκδοση αποφάσεων του Περιφερειάρχη για την επι-
βολή περιορισμών η άλλων μέτρων για τη χρήση των 
υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους.

Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την 
ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των υδά-
τινων οικοσυστημάτων.

Η μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων 
εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά,υπόγεια και παράκτια 
ύδατα.

Η εφαρμογή και η επιβολή όλων των αναγκαίων προ-
ληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών.

Η επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία 
των υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων 
που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις 
συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα.

β. Τα Τμήματα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. είναι αρμόδια για την 
εποπτεία των κατά τόπους Τ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας. Στα Τμή-
ματα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λει-
τουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΤΟΕB), σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) και τις 
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού. Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση 
των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).

Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστι-
κός - οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), σύμφωνα τον 
ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και την υπ’ αρ. 3252/99092/2017 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3452).

Στο Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. (Στραγγι-
στικών Έργων) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, υπάγονται 
και οι αρμοδιότητες Γ.Ο.Ε.Β. Στραγγιστικών Έργων (Σ.Ε.) 
Θεσσαλίας ήτοι, διοικητικός και διαχειριστικός - οικο-
νομικός έλεγχος των αντικειμένων του Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσ-
σαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3252/99092/2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 3452).

Ο τεχνικός έλεγχος του Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας ασκεί-
ται από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ 
Λάρισας.

γ. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνί-
ας, με έδρα την Λάρισα, λειτουργεί υπό την καθοδήγηση 
του προϊσταμένου της Διεύθυνσης και είναι αρμόδιο, ιδί-
ως, για την μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού 
στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων 
και ιδίως, στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και 
αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων 
καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρε-
σιών της Διεύθυνσης

Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνί-
ας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η μέριμνα συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες 
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως, στη 
διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης 
των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων.

Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλ-
λου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 
της Διεύθυνσης.

Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της 
Διεύθυνσης.

Η επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιονδήποτε εγ-
γράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο 
αρχείο της Διεύθυνσης. Η γραμματειακή υποστήριξη 
της Διεύθυνσης σε ζητήματα διοικητικών λειτουργιών 
και προσωπικού.».

Γ. Το άρθρο 30 «Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών» καταργείται 

Δ. Το άρθρο 41 «Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης» αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 41
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

1. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για 
το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, 
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την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων 
αρμοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τομείς ανάπτυξης 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Δι-
εύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών στο σχε-
διασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιο-
λόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού 
αντικειμένου της.

3. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από 
τις εξής οργανικές μονάδες:

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης.
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, 

με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λάρι-
σας, με έδρα τη Λάρισα.

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μα-
γνησίας και Σποράδων, με έδρα τον Βόλο. Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με έδρα 
τα Τρίκαλα. Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότη-
τας Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα. Αυτοτελές Τμήμα 
Αξιολόγησης και διενέργειας εξετάσεων Τεχνικών Επαγ-
γελμάτων Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρη-
τηρίου Απασχόλησης.». 

Ε. Το άρθρο 43 «Διεύθυνση Τουρισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού» καταργείται.

ΣΤ. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 62
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων 
Τεχνολογιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ 
όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών προΐστα-
ται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας 
και Ελέγχου Δόμησης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορί-
ας ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας προΐ-
σταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής προΐσταται υπάλληλος κατηγο-
ρίας ΠΕ,ΤΕ όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐσταται υπάλλη-
λος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων.

Στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ όλων των κλά-
δων.

Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ όλων 
των κλάδων.».

Ζ. Το άρθρο 63 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 63
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνο-
λογιών:

Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
(έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχα-
νικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού 
Λογιστικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στη Δι-
εύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (έδρα) 
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, 
ΠΕ Μηχανικών (όλων των συναφών με την πληροφορική 
και Η/Υ ειδικοτήτων), ΤΕ Πληροφορικής.

Στη Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(έδρα) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ , ΤΕ όλων 
των κλάδων.

2. Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών:
Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) προΐσταται 

υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών.
Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενο-

τήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανι-
κών, ΤΕ Μηχανικών.

3. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας 
και Ελέγχου Δόμησης:

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού (έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μη-
χανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, 
Γεωλόγοι, Δασολόγοι), ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Πε-
ριφερειακά Παρατηρητήρια (έδρα) προΐσταται υπάλλη-
λος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών.

Στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β. 
(έδρα) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανι-
κών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι), 
ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεω-
πονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας.

4. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας:
Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (έδρα) προ-

ΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικο-
νομικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Στη Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα) προΐσταται υπάλλη-
λος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Αστικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Διοικητικού - Λογι-
στικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη Διεύθυνση Οικονομικού (έδρα) προΐσταται υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ 
Οικονομικού-Λογιστικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού-Λογιστι-
κού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Διοι-
κητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

5. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής:

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) προΐστα-
ται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, 
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Ιχθυολόγων), ΠΕ Βιολόγων/Βιολόγων Ιχθυολόγων, ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(έδρα) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι-
κών (Κτηνιάτρων).

Στις Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειακών 
Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεω-
τεχνικών (Κτηνιάτρων).

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος 
ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, Δασολόγων), 
ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ 
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Μηχανικών, 
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, Ιχθυολόγων), ΠΕ Βιολόγων/
Βιολόγων Ιχθυολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τε-
χνολόγων Τροφίμων.

6. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης:
Στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανι-
κών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων, Δασολόγοι), ΠΕ Διοι-
κητικού - Οικονομικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Τε-
χνολόγων Δασοπονίας.

Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων 
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 
Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, Γεωλόγοι,Δα-
σολόγοι), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Αστικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.

7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών:
Στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλά-
δων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Πληροφορικής.

8. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας:

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (έδρα) προΐσταται 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 
ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Ιατρών 
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας 
ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας.

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα) προΐ-
σταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ΠΕ Κοινωνιολόγων, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
(Κοινωνικών Επιστημών), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ 
Ψυχολόγων, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας.

Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ 
Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδο-
ντιάτρων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοι-
νωνιολόγων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Αστικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας:
Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προ-

ΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού, ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ 
Γεωτεχνικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πλη-
ροφορικής, TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, TE Τεχνολόγων 
Δασοπονίας, TE Μηχανικών, TE Διοικητικού - Λογιστικού, 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, TE Πλη-
ροφορικής.».

Η. Η παρ. 6 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β.
Στα Τμήματα Υδροοικονομίας προΐσταται υπάλληλος 

των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, 
Γεωλόγοι, Δασολόγοι), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, 
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας.

Στο Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. (Στραγ-
γιστικών Έργων) Θεσσαλίας προΐσταται υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, Γε-
ωλόγοι, Δασολόγοι), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, 
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας,ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας.

Στα Τμήματα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β προΐσταται υπάλληλος 
των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι, 
Γεωλόγοι, Δασολόγοι), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, 
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας.».

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συ-
νολικού ύψους 10.000,00€ στον προϋπολογισμό του οι-
κονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας που 
ανέρχεται ανά ΚΑΕ ως εξής:

Κ.Α 0215 ποσό 10.000,00€,
Για τα επόμενα έτη η ετήσια δαπάνη που προκαλείται 

ανέρχεται στο ποσό 24.000,00€, η οποία θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους κατ’ έτος προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 15840/156612/
4-10-2018 (Β΄ 4788 - ΑΔΑ:ΨΗ8ΜΟΡ10-60Ε) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της υπ’ αρ. 146/2018 
(ορθή επανάληψη) απόφασης που αφορά στην ολική 
τροποποίηση - επικαιροποίηση του π.δ. 129/2010 «Ορ-
γανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 23 Αυγούστου 2021

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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*02041630909210024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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