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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

  

 

 

 Ιωάννινα 22.12.2016 
αριθμ. πρωτ.: 201465 

 

Ταχ. διεύθυνση:  Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα  

Πληροφορίες:  Ντέμος Νικόλαος 

τηλέφωνο: 26513 60316 

fax:      26513 60343 

email: ntemos@apdhp-dm.gov.gr  

δ. τόπος:  http://www.apdhp-dm.gov.gr   

 

Θέμα: «Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 48280 / 7.4.2016 και 123848 / 24.8.2016 Αποφάσεων 

καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και 

περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα”» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α’ 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας». 

2. Την πράξη 4 της 6.2.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α 2015). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α). 

4. Την αρ.πρωτ.οικ.77912/16422/28-12-2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας». 

5. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/1997) με θέμα: «Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», οπ. τροποπ. και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3448/06 (ΦΕΚ Α 57/15-3-2006) με θέμα: «Για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», οπ. τροπ. και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) με τίτλο ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». 

8. Τις διατάξεις της αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

ΑΔΑ: 76ΟΝΟΡ1Γ-ΛΟΙ



 

2 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “ Πρόγραμμα Διαύγεια “». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) με θέμα: «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/12 (ΦΕΚ 1476 

Β/3-5-2012): Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 

3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Ν.4305/14 (ΦΕΚ237 Α/31-10-2014) με θέμα: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 

χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 

3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 

12. To Π.Δ.28/2015 με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015). 

13. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΗΔ/Φ.40/407/8-01-2015 εγκύκλιο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής 

Διακυβέρνησης & Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν.4305/2014 

(ΦΕΚ237/Α΄) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου 

του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο 

δημόσιο τομέα». 

14. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΗΔ/17740/5-06-2015 εγκύκλιο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής 

Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

15. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΗΔ/Φ./19710/16-06-2015 εγκύκλιο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής 

Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με θέμα: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν.4305/2014». 

16. Την αρ.πρωτ.οικ.51548/10883/1-09-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας 

Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατ’ άρθρ.10 παρ.6 του Ν.4305/2014». 

17. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.51558/10885/1-09-2015 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Αίτημα για την παράταση των προθεσμιών του άρθρ.14 

παρ.2 και 3 του Ν.4305/2014». 
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18. Το με αρ. πρωτ. οικ. 38458/21-03-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας». 

19. Το με αρ. πρωτ. 48280 / 7.4.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Απόφαση καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των 

συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), 

σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 

του δημοσίου τομέα”» 

20. Το με αρ. πρωτ. 123848 / 24.8.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 48280 / 7.4.2016 

Απόφασης καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και 

περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα”» 

21. Τη διενεργηθείσα, με μέριμνα της οικείας Ο.Δ.Ε. καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των 

συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτ. Μακεδονίας. 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. 

  

Αποφασίζουμε 

 

Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των 

υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, καταγράφονται κατωτέρω 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.3448/2006, οπ. αντ. και ισχύει. 

Ειδικότερα καταγράφονται: 

1) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας (ένδειξη «Α»), 
 

2) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν:  

α). στο διαδίκτυο σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της 

ανοικτής διάθεσης της πληροφορίας (ένδειξη «Β1»), 

β) ανοικτά για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους σε ανοικτό 

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, είτε διότι μέρος των συνόλων υφίστανται σε έντυπη μορφή, είτε διότι 

μέρος των συνόλων υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4305/2014 

(ένδειξη «Β2»), 
 

3) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων για την 

πρόσβαση και περαιτέρω χρήση τους μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 

του Ν.4305/2014 (ένδειξη «Γ»), 
 

4) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που 

τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω 

αξιοποίηση και χρήση (ένδειξη «Δ»). 
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Βινιέτες / Δελτία Διαμονής - √    √ 

2 Αποφάσεις Χορήγησης / ανανέωσης / απόρριψης / ανάκλησης 

αδειών διαμονής, έγκρισης θεώρησης εισόδου, 

προστίμων 

√    √ 

3 Νομοθεσία Νόμοι / Π.Δ. / Κ.Υ.Α. / Εγκύκλιοι / σχετικά έγγραφα 

Υ.Π.Ε.Σ. 

√    √ 

4 Πληροφοριακά έντυπα Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη νομοθεσία και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία 

άδειας διαμονής / έντυπα αιτήσεων 

√    √ 

5 Ηλεκτρονικά παράβολα και 

πρόστιμα 

Ηλεκτρονικά παράβολα και πρόστιμα, που 

εκδίδονται από την Γεν. Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

√    √ 

6 Δικαστικά έγγραφα Αιτήσεις αναστολής /ακύρωσης και οι εκθέσεις 

απόψεων της Υπηρεσίας επί των ανωτέρω 

αιτήσεων 

√    √ 

7 Αλληλογραφία με αστυνομικές 

αρχές 

Ερωτήματα και απαντήσεις / αλληλογραφία με 

συνοριακούς σταθμούς, αστυνομικά τμήματα και 

τμήματα ασφαλείας για λόγους δημόσιας τάξης 

√    √ 

8 Αλληλογραφία με δικαστικές 

αρχές 

Ερωτήματα και απαντήσεις / αλληλογραφία με 

πρωτοδικεία και εφετεία για την έκβαση ποινικών 

υποθέσεων 

√    √ 

9 Αλληλογραφία με αρχές του 

ΥΠ.ΕΞ. 

Ερωτήματα και απαντήσεις με προξενικές αρχές του 

εξωτερικού 

√    √ 

10 Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων 

υπηκόων τρίτων χωρών 

- √    √ 

11 Φωτοαντίγραφα δελτίων 

αστυνομικών ταυτοτήτων 

- √    √ 

12 Ληξιαρχικές πράξεις /  

Πιστοποιητικά 

Ληξιαρχικές πράξεις /πιστοποιητικά ελληνικών και 

αλλοδαπών αρχών (γέννησης, γάμου, θανάτου, οικ. 

κατάστασης) 

√    √ 

13 Βεβαιώσεις ασφαλιστικών 

ταμείων 

Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων (Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., 

Ο.Α.Ε.Ε., Δημοσίου) 

√    √ 

14 Ασφαλιστήρια συμβόλαια Ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια √    √ 

15 Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων 

υγείας 

Ασφαλιστική ικανότητα των υπηκόων τρίτων χωρών √    √ 

16 Έντυπα Δ.Ο.Υ Εκκαθαριστικά, Ε1 και Ε9 √    √ 

17 Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων 

Βεβαιώσεις σχολείων και ιδρυμάτων Γ/θμιας 

Εκπαίδευσης 

√    √ 

18 Συμβόλαια αγοράς ακινήτων - √    √ 

19 Μισθώματα ακινήτων - √    √ 

20 Συμβάσεις εργασίας - √    √ 

21 Υπεύθυνες δηλώσεις - √    √ 

22 Εξουσιοδοτήσεις - πληρεξούσια Εξουσιοδοτήσεις και συμβολαιογραφικά 

πληρεξούσια 

√    √ 
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23 Κλήσεις στους υπηκόους τρίτων 

χωρών 

Κλήσεις σε επιτροπές / κλήσεις σε ακρόαση √    √ 

24 Έγγραφα συμπληρωματικά Έγγραφα λόγω μη πληρότητας των αιτήσεων √    √ 

25 Πρακτικά Πρακτικά Επιτροπής Μετανάστευσης √    √ 

26 Εμπιστευτικά έγγραφα Έγγραφα Εμπιστευτικού χαρακτήρα (Διοίκησης, 

Υπουργείων, Αστυνομίας) 

√    √ 

27 Έγγραφα δαπανών / 

προμηθειών 

Προσφορές, αιτήματα δαπάνης, αποφάσεις, 

αναλήψεις, τιμολόγια 

√    √ 

28 Έγγραφα μετακινήσεων Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων √    √ 

29 Αποφάσεις και έγγραφα 

υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων 

Αποφάσεις αδειών, εκθέσεις εμφάνισης και 

ανάληψης υπηρεσίας, αποφάσεις μετακίνησης, 

μετάταξης και απόσπασης 

√    √ 

30 Στατιστικά στοιχεία Αποστολή στατιστικών στοιχείων  

( ΥΠ.ΕΣ., ΥΠ.ΕΞ., Φορείς) 

√    √ 

31 Αλληλογραφία με ανεξάρτητες 

αρχές 

Αλληλογραφία με τον Συνήγορο του Πολίτη κ.τ.λ. √    √ 

32 Αποφάσεις  Επιβολή προστίμων σε εργοδότες για παράνομη 

απασχόληση αλλοδαπού 

-Ανάκληση προστίμων σε συμμόρφωση προς 

δικαστικές αποφάσεις 

√    √ 

33 Δικαστικά έγγραφα Αιτήσεις αναστολής - ακύρωσης κατά αποφάσεων 

απόρριψης / χορήγησης / ανανέωσης / ανάκλησης 

αδειών διαμονής / επιβολής προστίμων και οι 

εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης επί των ανωτέρω 

αιτήσεων  

√    √ 

34 Έγγραφα Αστυνομίας  Έγγραφα Αστυνομίας για παράνομη απασχόληση 

αλλοδαπού 

√    √ 

35 Κλήσεις σε ακρόαση  Κλήσεις σε ακρόαση εργοδοτών για παροχή 

διευκρινίσεων  

√    √ 

36 Υπομνήματα Έγγραφες εξηγήσεις εργοδοτών επί των ανωτέρω 

κλήσεων 

√    √ 

37 Αλληλογραφία με Τ. Α.Δ.  Διαβίβαση αιτήσεων αναστολής – ακύρωσης και 

δικαστικών αποφάσεων 

√    √ 

38 Εξουσιοδοτήσεις  Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για εκπροσώπηση της 

διοίκησης στα διοικητικά πρωτοδικεία 

√    √ 

39 Αλληλογραφία με υπηρεσίες  -Ενημέρωση για υποθέσεις εργοδοτών  

-Απαντήσεις σε έγγραφα διοικητικού πρωτοδικείου 

-Διαβίβαση εγγράφων λόγω αναρμοδιότητας  

√    √ 

 

 

 

2. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

 ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

1. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα 

με το Ν. 3284/2004, καθώς και με τις προϊσχύουσες 

αυτού σχετικές διατάξεις, λόγω γέννησης από 

πατέρα ή μητέρα Ελληνίδα, λόγω αναγνώρισης, 

λόγω έγκυρου γάμου αλλοδαπής που τελέστηκε με 

√    √ 
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Έλληνα υπήκοο πριν τις 08/05/1984 και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 

2. Εντολές Δημοτολόγησης Εντολές Δημοτολόγησης σύμφωνα με το ν. 

3284/2004, λόγω γέννησης από πατέρα ή μητέρα 

Ελληνίδα, λόγω αναγνώρισης, λόγω έγκυρου γάμου 

αλλοδαπής που τελέστηκε με Έλληνα υπήκοο πριν 

τις 08/05/1984 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4332/2015 

√    √ 

3. Ανακλητικές αποφάσεις. Ανακλητικές αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας σύμφωνα με τους Ν. 3284/2004 και 

4332/2015 

√    √ 

4. Ανάκτηση ελληνικής Ιθαγένειας Αποφάσεις ανάκτησης ελληνικής Ιθαγένειας 

σύμφωνα με τα άρθρα 22,23 του Ν. 3284/2004. 

√    √ 

5. Μητρώα Αρρένων του Νομού Εγγραφές, μετεγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις 

στοιχείων, προσθήκη Κ.Ο., διόρθωση επωνύμου και 

λοιπών στοιχείων, διόρθωση ηλικίας αλλαγή 

θρησκεύματος, αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας. 

√    √ 

6. Επικύρωση καταστάσεων 

ετησίων Μητρώων Αρρένων 

Επικύρωση καταστάσεων ετησίων Μητρώων 

Αρρένων του Νομού και οριστικοποίηση 

στρατολογικών πινάκων 

√    √ 

7. Απορριπτικές αποφάσεις 

Μητρώων Αρρένων 

Απορριπτικές αποφάσεις όσον αφορά τις αλλαγές 

επωνύμων και διορθώσεις ηλικίας στα Μητρώα 

Αρρένων 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

1. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας ομογενών κατόχων 

Ε.Δ.Τ.Ο. 

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών 

κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 

√    √ 

2. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας παλιννοστούντων 

ομογενών από χώρες της τέως 

Σοβιετικής Ένωσης 

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 

Σοβιετικής Ένωσης σύμφωνα με το Ν. 2790/2010 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

√    √ 

3. Πολιτογράφηση αλλογενών 

αλλοδαπών 

Πρακτικά ορκωμοσίας. √    √ 

4. Εντολή Δημοτολόγησης Εντολές Δημοτολόγησης στους Δήμους του Νομού 

κατόπιν κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας:α) ομογενών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 

3838/2010 & το άρθρο 10 του Ν. 3284/2004,β) 

αλλογενών αλλοδαπών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3838/2010, γ) παλιννοστούντων ομογενών 

από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σύμφωνα 

με το Ν. 2790/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

√    √ 

5. Απορριπτικές αποφάσεις. Απόρριψη αιτήματος κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. 

√    √ 

6 Ανακλητικές αποφάσεις. Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. 

√    √ 

7. Πρακτικά επιτροπής 

πολιτογράφησης και Α΄ ειδικής 

επιτροπής 

Πρακτικά επιτροπής πολιτογράφησης του Ν. 

3838/10 άρθρο 8 και Α΄ ειδικής επιτροπής του Ν. 

3284/2014 άρθρο 15. 

√    √ 

8. Αποφάσεις συγκρότησης 

επιτροπής πολιτογράφησης 

Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής 

πολιτογράφησης του άρθρου 8 του Ν. 3838/10 σε 

√  √   
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συνδυασμό με το άρθρο 26 του Ν. 3938/11.  

 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1. Στεγαστική αποκατάσταση 

παλιννοστούντων ομογενών από 

χώρες της τέως Σοβιετικής 

Ένωσης. 

Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων 

ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης 

και έλεγχος των δανείων που τους χορηγήθηκαν 

σύμφωνα με το ν. 2790/2000 

√    √ 

2. Απόφαση συγκρότησης 

Επιτροπής για τον καθορισμό 

κατάλληλων χώρων για την 

εγκατάσταση πλανοδίων. 

Συγκρότησης Επιτροπής για τον καθορισμό 

κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη 

εγκατάσταση πλανοδίων στους Δήμους της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δ. 

Μακεδονίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Α5/696/25-4-

1983 

√  √   

3. Σύσταση Συμβουλίων Ένταξης 

Μεταναστών (ΣΕΜ) στους 

καλλικράτειους Δήμους 

Σύσταση Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) 

στους καλλικράτειους Δήμους σύμφωνα με το ν. 

3852/2010 για την καταγραφή προβλημάτων των 

μεταναστών. 

√  √   

4. Απόφαση ορισμού 

συντονιστικού φορέα και 

υπευθύνων υπαλλήλων για την 

λειτουργία των καταλυμάτων 

προσφύγων.  

Ορισμός συντονιστικού φορέα και υπευθύνων 

υπαλλήλων για την λειτουργία των καταλυμάτων 

προσφύγων.  

 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1. Αποφάσεις συγκρότησης 

Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών 

Επιτροπών Π.Ε. Ηπείρου και Δ. 

Μακεδονίας. 

Αποφάσεις συγκρότησης και τροποποίησης 

Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Π.Ε. 

Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 

165 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α/2007) «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

√  √   

2. Αποφάσεις συγκρότησης 

Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών 

Επιτροπών Ηπείρου και Δ. 

Μακεδονίας. 

Αποφάσεις συγκρότησης και τροποποίησης 

Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών Ηπείρου 

και Δ. Μακεδονίας. 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

1. Ατομικοί φάκελοι προσωπικού Τοποθέτηση στους ατομικούς φακέλους του 

προσωπικού των κοινοποιημένων αντιγράφων των 

πράξεων όσον αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές 

τους. 

√    √ 

2. Αποφάσεις αναρρωτικών 

αδειών. 

Αποφάσεις έκδοσης αναρρωτικών αδειών των 

υπαλλήλων του Νομού. 

√    √ 

3. Αποφάσεις εκπαιδευτικών 

αδειών. 

Αποφάσεις έκδοσης εκπαιδευτικών αδειών των 

υπαλλήλων του Νομού. 

√  √   

4. Δελτίο παρουσίας υπαλλήλων 

 

Τήρηση καθημερινού παρουσιολογίου υπαλλήλων 

 

√    √ 

5.  Οδοιπορικά προσωπικού Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων. 

√    √ 

6. Δελτίο κίνησης του κρατικού 

οχήματος  

Διαταγές πορείας του κρατικού οχήματος  √    √ 

7. Αναλυτική κατάσταση 

ταχυδρομείου 

Αναλυτική καταχώρηση ταχυδρομικών 

αντικειμένων συστημένων. 

√    √ 

8. Γενική αλληλογραφία Διαβιβαστικά για ενημέρωση των Τμημάτων των 

Νομών, αλληλογραφία με εξωτερικούς φορείς, 

√    √ 
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ερωτήματα, δειγματοληπτικός έλεγχος, στατιστικά 

στοιχεία.  

9. Εμπιστευτικό πρωτόκολλο Τήρηση χειρόγραφου εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. √    √ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας ομογενών κατόχων 

Ε.Δ.Τ.Ο.  

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών 

κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. των Νομών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010. 

√    √ 

2. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας παλιννοστούντων 

ομογενών από χώρες της τέως 

Σοβιετικής Ένωσης 

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 

Σοβιετικής Ένωσης των Νομών, σύμφωνα με το Ν. 

2790/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

√    √ 

3. Πολιτογράφηση αλλογενών 

αλλοδαπών 

Πρακτικά ορκωμοσίας. √    √ 

4. Εντολή Δημοτολόγησης Εντολές Δημοτολόγησης στους Δήμους των Νομών 

κατόπιν κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας: α) ομογενών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 

3838/2010 & το άρθρο 10 του Ν.3284/2004 β) 

αλλογενών αλλοδαπών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3838/2010, γ) παλιννοστούντων ομογενών 

από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σύμφωνα 

με το Ν. 2790/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

√    √ 

5. Απορριπτικές αποφάσεις Απόρριψη αιτήματος κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. 

√    √ 

6. Ανακλητικές αποφάσεις Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας 

ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. 

√    √ 

7. Αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

Αποφάσεις κτήσης ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα 

με το Ν. 3284/2004, καθώς και με τις προϊσχύουσες 

αυτού σχετικές διατάξεις, λόγω γέννησης από 

πατέρα ή μητέρα Ελληνίδα, λόγω αναγνώρισης, 

λόγω έγκυρου γάμου αλλοδαπής που τελέστηκε με 

Έλληνα υπήκοο πριν τις 08/05/1984 και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 

√    √ 

8. Εντολές Δημοτολόγησης. Εντολές Δημοτολόγησης σύμφωνα με το Ν. 

3284/2004, λόγω γέννησης από πατέρα ή μητέρα 

Ελληνίδα, λόγω αναγνώρισης, λόγω έγκυρου γάμου 

αλλοδαπής που τελέστηκε με Έλληνα υπήκοο πριν 

τις 08/05/1984 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4332/2015 

√    √ 

9. Ανακλητικές αποφάσεις  Ανακλητικές αποφάσεις κτήσης ελληνικής 

Ιθαγένειας σύμφωνα με τους Ν. 3284/2004 και 

4332/2015  

√    √ 

10. Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας Αποφάσεις ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας 

σύμφωνα με τα άρθρα 22,23 του Ν. 3284/2004. 

√    √ 

11. Μητρώα Αρρένων των Νομών. Εγγραφές, μετεγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις 

στοιχείων, προσθήκη Κ.Ο., διόρθωση επωνύμου και 

λοιπών στοιχείων, διόρθωση ηλικίας αλλαγή 

θρησκεύματος, αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας 

των Νομών αντίστοιχα. 

√    √ 
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12. Απορριπτικές αποφάσεις 

Μητρώων Αρρένων 

Απορριπτικές αποφάσεις όσον αφορά τις 

μεταβολές γενικά στα Μητρώα Αρρένων των 

Νομών αντίστοιχα. 

√    √ 

13. Στεγαστική αποκατάσταση 

παλιννοστούντων ομογενών από 

χώρες της τέως Σοβιετικής 

Ένωσης 

Η τήρηση αρχείου στο Τμήμα του Ν. Κοζάνης, όσον 

αφορά την στεγαστική αποκατάσταση 

παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 

Σοβιετικής Ένωσης και έλεγχος των δανείων που 

τους χορηγήθηκαν σύμφωνα με το Ν. 2790/2000 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

√    √ 

14. 

 

Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής Δυτικής 

Μακεδονίας 

Η τήρηση αρχείου στο Τμήμα του Ν. Κοζάνης, με 

την έκδοση αναρρωτικών αποφάσεων 

Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας 

√    √ 

15. Γραφείο Γραμματείας στο Τμήμα 

του Ν. Κοζάνης 

Η τήρηση αρχείου στο Τμήμα του Ν. Κοζάνης με: 

α) Αποφάσεις έκδοσης αναρρωτικών αδειών των 

υπαλλήλων του Τμήματος 

β) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων. 

γ) Αναλυτική καταχώρηση ταχυδρομικών 

αντικειμένων συστημένων. 

δ) Τήρηση χειρόγραφου εμπιστευτικού 

πρωτοκόλλου. 

√    √ 

16. Γενική αλληλογραφία Αλληλογραφία με εξωτερικούς φορείς, 

διαβιβαστικά, ενημερώσεις, ερωτήματα, 

δειγματοληπτικός έλεγχος, στατιστικά στοιχεία. 

√    √ 

17. Δελτίο παρουσίας υπαλλήλων Τήρηση καθημερινού παρουσιολογίου √    √ 

18. Αποφάσεις πρωτοβάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής Νομού 

Φλώρινας 

Η τήρηση αρχείου στο Τμήμα του Ν. Φλώρινας με 

την έκδοση αναρρωτικών αποφάσεων της 

πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομού 

Φλώρινας. 

√    √ 

19. Εμπιστευτικό πρωτόκολλο Τήρηση χειρόγραφου εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. √    √ 

 

 

 

3. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων 

Δήμων Ν. Ιωαννίνων, ΝΠΔΔ 

Δήμων N. Ιωαννίνων, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, 

συνδέσμων, ΔΕΥΑΙ, 

μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ Ν. 

Ιωαννίνων 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 

και Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού 

Συμβουλίου των Δήμων Ν. Ιωαννίνων, Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ 

Δήμων Ν. Ιωαννίνων, κοινωφελών επιχειρήσεων, 

συνδέσμων, ΔΕΥΑΙ, μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ Ν. 

Ιωαννίνων 

√  √   

2 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής, 

Περιφερειακού Συμβουλίου και 

λοιπών Επιτροπών Περιφέρειας 

Ηπείρου 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 

και Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειακού 

Συμβουλίου και λοιπών Επιτροπών της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

√  √   

3 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών √  √   
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οργάνων των Δήμων Ν. Ιωαννίνων και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΙ, 

μονομετοχικών ΑΕ. ΟΤΑ, συνδέσμων, σύμφωνα με 

τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 του 

ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

4 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του άρθρου 

227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Ιωαννίνων και 

της Περιφέρειας Ηπείρου, των ΝΠΔΔ αυτών και 

των συνδέσμων και αποφάσεις επί αιτήσεων 

θεραπείας για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του 

Ν.3316/2005 που αφορούν τους Δήμους Ν. 

Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου 

√    √ 

5 Αλληλογραφία της υπηρεσίας με 

τους Δήμους Ν. Ιωαννίνων και 

την Περιφέρεια Ηπείρου για τον 

έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων του Ν.3852/10, την 

εκδίκαση προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας  

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Ιωαννίνων και της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την εξέταση της 

απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας  

√  √   

6 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών και περιφερειακών 

συμβούλων και υπηρεσιών σχετικές με την 

εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. Ιωαννίνων και 

της Περιφέρειας Ηπείρου ή την παράβαση 

καθηκόντων των αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 

του Ν.3852/10, πειθαρχική διαδικασία και σχετική 

αλληλογραφία 

√    √ 

7 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση 

εγγράφων, φακέλων-απόψεων και αποφάσεων 

λόγω αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 

√    √ 

8 Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν.3463/2006 και 

Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 

2218/1994 

Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 152 του Ν.3463/06 

και στο άρθρο 18 του Ν.2218/1994 αποφάσεις 

ελέγχου νομιμότητας επί προσφυγών κατά 

αποφάσεων του ΓΓΑΔΗ-ΔΜ 

√  √   

9 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

10 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

11 Αποφάσεις Διορισμών 

Υπαλλήλων 

Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) 

√  √   

12 Αποφάσεις Πρόσληψης 

Συμβούλων 

 √  √   

13 Αποφάσεις Αποσπάσεων Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

√  √   
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απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) 

14 Αποφάσεις Μετατάξεων Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) 

√  √   

15 Αποφάσεις Συντάξεων  √  √   

16 Ατομικά Δελτία Κατάταξης 

Υπαλλήλων 

 √  √   

17 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, 

γνησιότητας στοιχείων προσωπικού μητρώου, 

προϋπηρεσίας 

√    √ 

18 Υπηρεσιακές Μεταβολές Αποφάσεις τοποθετήσεων, μετακινήσεων, 

υπαλλήλων, διαθεσιμότητας, ανάληψης 

υπηρεσίας 

√    √ 

19 Αποφάσεις τοποθετήσεις 

Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων 

 √  √   

20 Αποφάσεις χορήγησης και 

κατάταξης σε μισθολογικά 

κλιμάκια 

 √  √   

21 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

√  √   

22 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους 

φορέα και Αιρετών 

√    √ 

23 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

24 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

25 Αποφάσεις Επιτροπών Επιτροπή άρθρου 7 του Ν.2839/2000 √  √   

26 Αποφάσεις υπηρεσιακών 

συμβουλίων 

Αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (σύσταση 

και συγκρότηση) 

√  √   

27 Έκδοση αποφάσεων κατόπιν 

γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου.  

 √  √   

28 Διαβίβαση στοιχείων στο 

αρμόδιο Υπουργείο 

Διαβίβαση στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο 

(στοιχεία διορισμών, μετατάξεων, αριθμητικά 

στοιχεία υπαλλήλων κ.α.) 

√  √   

29 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3 Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ √  √   

 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Ν.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Αποφάσεις αναφορικά με την 

υπηρεσιακή κατάσταση 

υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ αυτών 

Αποφάσεις διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων, 

αυτοδίκαιας λύσης, κλπ. 

√    √ 

2 Αποστολή περίληψης 

αποφάσεων για δημοσίευση 

στο ΦΕΚ 

Σύνταξη και αποστολή περιλήψεων αποφάσεων 

σχετικές με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 

υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ αυτών για δημοσίευση στο 

ΦΕΚ 

√    √ 

3 Αποφάσεις έγκρισης ΟΕΥ ΟΤΑ 

και ΝΠ αυτών 

Αποφάσεις έγκρισης ΟΕΥ ΟΤΑ και ΝΠ αυτών √  √   

4 Αποφάσεις ελέγχου 

νομιμότητας 

Οι προβλεπόμενες στο Ν.3852/10 (έγκριση 

συμβάσεων μίσθωσης έργου κλπ) 

√  √   

5 Προγραμματισμός 

προσλήψεων τακτικού και 

έκτακτου προσωπικού ΟΤΑ 

Εισηγητικές εκθέσεις για την πρόσληψη τακτικού 

και έκτακτου προσωπικού ΟΤΑ 

√  √   

6 Αποφάσεις για θέματα 

μετακλητών υπαλλήλων ΟΤΑ 

Έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη ειδικών 

συνεργατών – ειδικών συμβούλων ΟΤΑ και 

αποφάσεων περί εξαίρεσης από την αναστολή 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ειδικών 

συνεργατών – ειδικών συμβούλων ΟΤΑ  

√  √   

7 Διενέργεια εκλογών και 

συγκρότηση υπηρεσιακού 

συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια 

των εκλογών (προκήρυξη εκλογών, σύνταξη 

εκλογικών καταλόγων κλπ) και συγκρότηση 

υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου 

√  √   

8 Αποφάσεις ανάθεσης 

καθηκόντων ληξιάρχου στις Δ.Ε. 

των ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

Περιφέρειας Ηπείρου 

Έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων 

ληξιάρχου στις Δ.Ε. των ΟΤΑ Α΄ βαθμού Περιφέρειας 

Ηπείρου και αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ 

√  √   

 

 

9 Αποφάσεις ορισμού ανωτάτου 

ορίου επιτρεπόμενων κατ΄ έτος 

ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ 

Αποφάσεις ορισμού ανωτάτου ορίου 

επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ και τροποποίηση 

αυτών 

√  √   

10 Αποφάσεις καθορισμού 

ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών ΟΤΑ  

Αποφάσεις καθορισμού λειτουργίας κατ’ εξαίρεση 

από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 

λειτουργίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες για 

οργανικές μονάδες ΟΤΑ 

√  √   

11 Έκδοση αποφάσεων για 

οικονομικά θέματα ΟΤΑ 

Έκδοση κανονισμού χορηγίας αιρετών και αποστολή 

στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστολή κανονισμού 

σύνταξης και συνημμένων δικαιολογητικών 

υπαλλήλων ΟΤΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών, 

ορισμός μέλους ΔΕΥΑΙ ως μέλους με πλήρη 

απασχόληση – καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, 

μελών εισηγητών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. κλπ. 

√    √ 

12 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών – 

λογιστών για διενέργεια 

διαχειριστικών ελέγχων σε 

ΔΕΥΑ 

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για 

διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε ΔΕΥΑ 

√   √  

13 Εγκύκλιοι Έκδοση εγκυκλίων, διαβίβαση εγκυκλίων √  √   
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Υπουργείων σε ΟΤΑ και Ν.ΠΡ. 

14 Συλλογή και επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων 

Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

δημοσίων συμβάσεων, θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ, 

απεργιών κλπ. 

√  √   

15 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Απάντηση σε ερωτήματα βουλευτών και 

κοινοβουλευτικών ομάδων για θέματα ΟΤΑ 

√    √ 

16 Αλληλογραφία τμήματος με 

υπηρεσίες και φορείς, 

διαβίβαση στοιχείων – 

ερωτημάτων σε αρχές, 

υπουργεία και φορείς 

Αποστολή στοιχείων για διερεύνηση αναφορών, 

απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών/ φορέων, 

διαβίβαση πρακτικών Επιτροπών κλπ. 

√    √ 

17 Συγκρότηση Επιτροπών  Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας 

√  √   

18 Εκδίκαση ενδικοφανών 

προσφυγών  

Αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών του 

Ν.4264/14 

√    √ 

19 Τήρηση μητρώου ΝΠΔΔ και 

επιχειρήσεων ΟΤΑ και έκδοση 

σχετικών βεβαιώσεων 

Τήρηση μητρώου ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων ΟΤΑ και 

έκδοση σχετικών βεβαιώσεων  

√  √   

20 Τήρηση μητρώου κρατικών 

οχημάτων 

Τήρηση μητρώου κρατικών οχημάτων √  √   

21 Αποφάσεις αναφορικά με τα 

υπηρεσιακά οχήματα των ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης αγοράς, θέσης σε κυκλοφορία 

και παύσης κυκλοφορίας υπηρεσιακών οχημάτων 

ΟΤΑ 

√  √   

22 Έγκριση κατ εξαίρεσης οδήγηση 

οχημάτων ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης κατ εξαίρεσης οδήγηση 

οχημάτων ΟΤΑ και τροποποίησης αυτών 

√  √   

23 Έγκριση κίνησης οχημάτων ΟΤΑ 

εκτός ορίων Περιφερειακής 

Ενότητας 

Έγκριση κίνησης οχήματος ΟΤΑ εκτός ορίων της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

√  √   

24 Έγκριση κατανάλωσης 

καυσίμων καθ’ υπέρβαση του 

ορισθέντος ανωτάτου ορίου 

οχημάτων ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης κατανάλωσης καυσίμων καθ’ 

υπέρβαση του καθορισθέντος ανωτάτου ορίου 

οχημάτων ΟΤΑ 

√  √   

25 Έκδοση αδειών λειτουργίας 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

Έκδοση αδειών λειτουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

√  √   

26 Έκδοση αποφάσεων περί 

μεταβίβασης σχολικής 

περιουσίας ΟΤΑ 

Έκδοση αποφάσεων περί μεταβίβασης σχολικής 

περιουσίας ΟΤΑ 

√  √   

27 Διενέργεια δειγματοληπτικού 

ελέγχου κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 2β του άρθρου 1 του 

ν.4250/14 

Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.4250/14- 

ενημέρωση βάσης δεδομένων 

√  √   

28 Διαβίβαση πρακτικών 

επιτροπών 

Επιτροπή άρθρου 8 του Ν.3463/2006 √  √   

29 Παροχή στοιχείων σχετικά με 

τα διοικητικά όρια των πρώην 

Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 

Ιωαννίνων 

Φυσικό αρχείο √  √   

30 Έκδοση αποφάσεων και 

αποστολή εισηγήσεων για 

θέματα καθορισμού θέσεων 

Φυσικό αρχείο μέχρι το 2014 √  √   
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άσκησης υπαίθριου εμπορίου 

(πλανόδιου – στάσιμου 

εμπορίου)  

31 Παροχή στοιχείων για 

πιστοποιητικά επαγγελματικής 

ικανότητας Οδικών 

Μεταφορέων 

Φυσικό αρχείο μέχρι το 2010 √    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Ν.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Αποφάσεις αναφορικά με την 

υπηρεσιακή κατάσταση 

υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ αυτών  

Αποφάσεις διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων, 

αυτοδίκαιας λύσης, κλπ. 

√    √ 

2 Αποστολή περίληψης 

αποφάσεων για δημοσίευση 

στο ΦΕΚ 

Σύνταξη και αποστολή περιλήψεων αποφάσεων 

σχετικές με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 

υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών για δημοσίευση 

στο ΦΕΚ 

√    √ 

3 Αποφάσεις έγκρισης ΟΕΥ ΟΤΑ 

και ΝΠΔΔ αυτών 

Αποφάσεις έγκρισης ΟΕΥ ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών √  √   

4 Αποφάσεις ελέγχου 

νομιμότητας 

Οι προβλεπόμενες στο Ν.3852/10 (έργα, 

προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μελέτες, 

οργάνωση και λειτουργία ΟΤΑ)  

√  √   

5 Προγραμματισμός 

προσλήψεων τακτικού και 

έκτακτου προσωπικού ΟΤΑ 

Εισηγητικές εκθέσεις για την πρόσληψη τακτικού 

και έκτακτου προσωπικού ΟΤΑ 

√  √   

6 Αποφάσεις για θέματα 

μετακλητών υπαλλήλων ΟΤΑ 

Έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη ειδικών 

συνεργατών – ειδικών συμβούλων ΟΤΑ και 

αποφάσεων περί εξαίρεσης από την αναστολή 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ειδικών 

συνεργατών – ειδικών συμβούλων ΟΤΑ  

√  √   

7 Διενέργεια εκλογών και 

συγκρότηση υπηρεσιακού 

συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια 

των εκλογών (προκήρυξη εκλογών, σύνταξη 

εκλογικών καταλόγων κλπ) και συγκρότηση 

υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου 

√  √   

8 Αποφάσεις ανάθεσης 

καθηκόντων ληξιάρχου στις Δ.Ε. 

των ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

Έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων 

ληξιάρχου στις Δ.Ε. των ΟΤΑ Α΄ βαθμού Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας και αποστολή για δημοσίευση 

στο ΦΕΚ 

√  √   

 

 

 

9 Αποφάσεις ορισμού ανωτάτου 

ορίου επιτρεπόμενων κατ΄ έτος 

ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ 

Αποφάσεις ορισμού ανωτάτου ορίου 

επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠ και τροποποίηση 

αυτών 

√  √   

10 Αποφάσεις καθορισμού 

ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών ΟΤΑ  

Αποφάσεις καθορισμού λειτουργίας κατ’ εξαίρεση 

από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 

λειτουργίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες για 

οργανικές μονάδες ΟΤΑ 

√  √   

11 Έκδοση αποφάσεων για 

οικονομικά θέματα ΟΤΑ 

Έκδοση κανονισμού χορηγίας αιρετών και αποστολή 

στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστολή κανονισμού 

σύνταξης και συνημμένων δικαιολογητικών 

√    √ 
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υπαλλήλων ΟΤΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών, 

ορισμός μέλους ΔΕΥΑ ως μέλους με πλήρη 

απασχόληση – καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, 

μελών εισηγητών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις 

του Δ.Σ κλπ. 

12 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών – 

λογιστών για διενέργεια 

διαχειριστικών ελέγχων σε 

ΔΕΥΑ 

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για 

διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε ΔΕΥΑ 

√   √  

13 Εγκύκλιοι Έκδοση εγκυκλίων, διαβίβαση εγκυκλίων 

Υπουργείων σε ΟΤΑ και Ν.Π. 

√  √   

14 Συλλογή και επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων 

Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

δημοσίων συμβάσεων, θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ, 

απεργιών κ.λ.π. 

√  √   

15 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Απάντηση σε ερωτήματα βουλευτών και 

κοινοβουλευτικών ομάδων για θέματα ΟΤΑ 

√    √ 

16 Αλληλογραφία τμήματος με 

υπηρεσίες και φορείς, 

διαβίβαση στοιχείων – 

ερωτημάτων σε αρχές, 

υπουργεία και φορείς 

Αποστολή στοιχείων για διερεύνηση αναφορών, 

απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών/ φορέων, 

διαβίβαση πρακτικών Επιτροπών κλπ. 

√    √ 

17 Συγκρότηση Επιτροπών  Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας 

√  √   

18 Εκδίκαση ενδικοφανών 

προσφυγών  

Αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών του 

Ν.4264/14 

√    √ 

19 Τήρηση μητρώου ΝΠΔΔ και 

επιχειρήσεων ΟΤΑ και έκδοση 

σχετικών βεβαιώσεων 

Τήρηση μητρώου ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων ΟΤΑ και 

έκδοση σχετικών βεβαιώσεων  

√  √   

20 Τήρηση μητρώου κρατικών 

οχημάτων 

Τήρηση μητρώου κρατικών οχημάτων √  √   

21 Αποφάσεις αναφορικά με τα 

υπηρεσιακά οχήματα των ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης αγοράς, θέσης σε κυκλοφορία 

και παύσης κυκλοφορίας υπηρεσιακών οχημάτων 

ΟΤΑ 

√  √   

22 Έγκριση κατ εξαίρεσης οδήγηση 

οχημάτων ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης κατ εξαίρεσης οδήγηση 

οχημάτων ΟΤΑ και τροποποίησης αυτών 

√  √   

23 Έγκριση κίνησης οχημάτων ΟΤΑ 

εκτός ορίων Περιφερειακής 

Ενότητας 

Έγκριση κίνησης οχήματος ΟΤΑ εκτός ορίων της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

√  √   

24 Έγκριση κατανάλωσης 

καυσίμων καθ’ υπέρβαση του 

ορισθέντος ανωτάτου ορίου 

οχημάτων ΟΤΑ 

Αποφάσεις έγκρισης κατανάλωσης καυσίμων καθ’ 

υπέρβαση του καθορισθέντος ανωτάτου ορίου 

οχημάτων ΟΤΑ 

√  √   

25 Αποφάσεις Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση 

τροχαίου ατυχήματος σύμφωνα με το Ν.976/79, 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

√  √   

26 Συλλογή και επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων 

Αποστολή στοιχείων - Διενέργεια δειγματοληπτικού 

ελέγχου κατ’ εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 

√  √   

27 Πρακτικά Επιτροπή του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων 

√  √   
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28 Έκδοση αδειών λειτουργίας 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

Έκδοση αδειών λειτουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

√  √   

29 Έκδοση αποφάσεων περί 

μεταβίβασης σχολικής 

περιουσίας ΟΤΑ 

Έκδοση αποφάσεων περί μεταβίβασης σχολικής 

περιουσίας ΟΤΑ 

√  √   

30 Έκδοση αποφάσεων και 

αποστολή εισηγήσεων για 

θέματα καθορισμού θέσεων 

άσκησης υπαίθριου εμπορίου 

(πλανόδιου – στάσιμου 

εμπορίου)  

(φυσικό αρχείο μέχρι το 2014) √  √   

31 Παροχή στοιχείων σχετικά με 

τα όρια των πρώην Κοινοτήτων 

του Ν. Κοζάνης 

(φυσικό αρχείο) √  √   

32 Δημοτική Αστυνομία Παραλαβή αιτήσεων για τους διαγωνισμούς της 

Δημοτικής Αστυνομίας 

(από το 2003 έως 2010) 

√    √ 

33 Εκδίκαση προσφυγών Εκδίκαση προσφυγών κατά Αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ & 

β΄ βαθμού (έως το 2010). 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. Άρτας, 

ΝΠΔΔ Δήμων N. Άρτας, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, 

συνδέσμων, ΔΕΥΑΑ. 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Άρτας, Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. Άρτας, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, συνδέσμων, ΔΕΥΑΑ. 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Άρτας και των ΝΠΔΔ αυτών, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΑ, συνδέσμων, 

σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 

του ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Άρτας, των 

ΝΠΔΔ αυτών και των συνδέσμων και αποφάσεις επί 

αιτήσεων θεραπείας για έργα, μελέτες και 

υπηρεσίες του Ν.3316/2005 που αφορούν τους 

Δήμους Ν. Άρτας 

√    √ 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Άρτας για 

τον έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων του Ν.3852/10, την 

εκδίκαση προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας  

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Άρτας για την εξέταση της 

απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας  

√  √   

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων 

και υπηρεσιών σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία 

των Δήμων Ν. Άρτας ή την παράβαση καθηκόντων 

√    √ 
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των αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

6 Διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και 

αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, δικαστήρια, 

Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 και του 

άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

√    √ 

7 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

8 Αποφάσεις Συντάξεων (Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους και 

Συνδέσμων Ν. Άρτας) 

√  √   

9 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους φορέα 

και Αιρετών 

√    √ 

10 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

11 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

12 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3. Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. 

Πρέβεζας, ΝΠΔΔ, Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων, Συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΠ, Ν. Πρέβεζας 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Πρέβεζας, Διοικητικού Συμβουλίου 

και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. 

Πρέβεζας, Κοινωφελών Επιχειρήσεων, Συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΠ, Ν. Πρέβεζας 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των 

Δήμων Ν. Πρέβεζας, ΝΠΔΔ, Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων και Συνδέσμων αυτών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 225 και 226 του 

ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Πρέβεζας, 

ΝΠΔΔ, Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων 

αυτών 

√    √ 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Πρέβεζας για 

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

√  √   
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τον έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων του Ν.3852/10 και 

την εκδίκαση προσφυγών  

απόψεις των Δήμων Ν. Πρέβεζας για την εξέταση 

της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής  

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, αιρετών προσώπων ΟΤΑ Α’ Βαθμού 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Πρέβεζας ή την παράβαση καθηκόντων των 

αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

6 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 

√    √ 

7 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

8 Διορισμοί Υπαλλήλων Τήρηση των στοιχείων ατομικών φακέλων 

υπαλλήλων διορισθέντων στη Δημοτική Αστυνομία 

καθώς και Σχολικών Τροχονόμων, αλληλογραφία με 

λοιπές υπηρεσίες 

√  √   

9 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ, 

προς πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων και 

ενημέρωση των ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας, αλληλογραφία 

γενικής φύσεως με άλλες υπηρεσίες σε θέματα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού, για 

ενημέρωση ή παραπέρα ενέργειες 

√  √   

10 Συγκρότηση Επιτροπών Επιτροπές, μέλη των οποίων είναι και υπάλληλοι 

της Υπηρεσίας μας, π.χ Επιτροπή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας, Επιτροπή Ελέγχου 

Παιδικών Χαρών Ν. Πρέβεζας κλπ. 

√  √   

11 ΣΑΤΑ Κοινοτήτων/Δήμων Ν. 

Πρέβεζας 

Αποφάσεις των καθ' ύλην Υπουργείων για 

επιχορήγηση των Δήμων.  

√  √   

12 Αποφάσεις Δικαστηρίων Αποφάσεις Δικαστηρίων αναφορικά με θέματα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Πρέβεζας. 

√  √   

13 Βουλευτικές και 

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 

Στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας 

βουλευτικών/ αυτοδιοικητικών εκλογών, πρακτικά 

υποψηφίων.  

√  √   

14 Έλεγχος Νομιμότητας 

Προϋπολογισμών, 

Απολογισμών, Ισολογισμών 

Έλεγχος νομιμότητας του Ν. 3852/2010, των 

πράξεων, αποφάσεων των ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας καθώς 

και των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων αυτών, περί κατάρτισης των 

προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών τους. 

√  √   

15 Διεξαγωγή Εκλογών ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ 

Διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου, 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, υπαλλήλων ΟΤΑ στα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

√  √   

16 Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και 

Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ ) 

Αλληλογραφία με την πρώην Υπηρεσία του Φορέα 

μας (Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

√  √   

17 Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης 

(Ε.Δ.Χ) 

Κατ' εξαίρεση εγκρίσεις μετακίνησης οχημάτων 

Ε.Δ.Χ χωρικής μας αρμοδιότητας. 

√  √   

18 Ερωτήσεις Βουλευτών Αλληλογραφία αναφορικά με ερωτήσεις προς √  √   
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Βουλευτές σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

19 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) Αλληλογραφία σχετικά με τη συμμετοχή 

υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ. 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3 Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. 

Θεσπρωτίας, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Θεσπρωτίας, κοινωφελών 

επιχειρήσεων, συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΗ. 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Θεσπρωτίας, Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ 

Δήμων Ν. Θεσπρωτίας, κοινωφελών επιχειρήσεων, 

συνδέσμων, ΔΕΥΑΗ. 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Θεσπρωτίας και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΗ, 

σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 

του ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Θεσπρωτίας, 

των ΝΠΔΔ αυτών και των συνδέσμων και 

αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας για έργα, 

μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/2005 που 

αφορούν τους Δήμους Ν.Θεσπρωτίας. 

√    √ 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Θεσπρωτίας 

για τον έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων του Ν.3852/10, την 

εκδίκαση προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας. 

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Θεσπρωτίας για την 

εξέταση της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή 

για την εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της 

αίτησης θεραπείας. 

√  √   

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιών 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Θεσπρωτίας, ή την παράβαση καθηκόντων των 

αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

6 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

√    √ 

ΑΔΑ: 76ΟΝΟΡ1Γ-ΛΟΙ



 

20 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

7 Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 και Επιτροπής του 

άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 

Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 152 του Ν.3463/06 

και στο άρθρο 18 του Ν.2218/1994 αποφάσεις 

ελέγχου νομιμότητας επί προσφυγών κατά 

αποφάσεων του ΓΓΑΔΗ-ΔΜ 

√  √   

8 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

9 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

10 Αποφάσεις Διορισμών 

Υπαλλήλων 

Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) μέχρι τέλος 2009 

√  √   

11 Αποφάσεις Πρόσληψης 

Συμβούλων 

 Μέχρι τέλος 2009 √  √   

12 Αποφάσεις Αποσπάσεων Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) μέχρι τέλος 200 

√  √   

13 Αποφάσεις Μετατάξεων Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) μέχρι τέλος 200 

√  √   

14 Αποφάσεις Συντάξεων Μέχρι τέλους 1997 √  √   

15 Θέματα Αιρετών ΟΤΑ  Χορηγίες – Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης √  √   

16 Ατομικά Δελτία Κατάταξης 

Υπαλλήλων 

 √  √   

17 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, γνησιότητας 

στοιχείων προσωπικού μητρώου, προϋπηρεσίας 

√    √ 

18 Υπηρεσιακές Μεταβολές Αποφάσεις τοποθετήσεων, μετακινήσεων, 

υπαλλήλων, διαθεσιμότητας, ανάληψης υπηρεσίας 

√    √ 

19 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

√  √   

20 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους 

φορέα και Αιρετών 

√    √ 

21 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

22 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

23 Αποφάσεις υπηρεσιακών 

συμβουλίων 

Αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (σύσταση 

και συγκρότηση) 

√  √   

24 Διαβίβαση στοιχείων στο 

αρμόδιο Υπουργείο 

Διαβίβαση στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο 

(στοιχεία διορισμών, μετατάξεων, αριθμητικά 

στοιχεία υπαλλήλων κ.α.) μέχρι τέλους 1997 

√  √   

25 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

26 Βουλευτικές και αυτοδιοικητικές 

εκλογές 

Στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας 

βουλευτικών/ αυτοδιοικητικών εκλογών και 

πρακτικά υποψηφίων 

√  √   

27 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ)  Αλληλογραφία σχετικά με τη συμμετοχή των √  √   
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υπαλλήλων σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια 

του ΙΝ.ΕΠ 

28 Ερωτήσεις Βουλευτών  Αλληλογραφία αναφορικά με ερωτήσεις προς 

Βουλευτές σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

   √ Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3. Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. Κοζάνης, 

ΝΠΔΔ Δήμων N. Κοζάνης, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, 

συνδέσμων, Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, 

Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, Δ.Ε.ΤΗ. 

Πτολεμαΐδας, Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου  

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Κοζάνης, Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. Κοζάνης, 

κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ. και λοιπών 

√  √   

2 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Οικονομικής 

Επιτροπής, Περιφερειακού 

Συμβουλίου και λοιπών 

Επιτροπών Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειακού 

Συμβουλίου και λοιπών Επιτροπών της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 

√  √   

3 Ακυρωτικές αποφάσεις Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Κοζάνης και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ και 

λοιπών, σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 

225 και 226 του ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

4 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Κοζάνης και της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των ΝΠΔΔ 

αυτών και αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας για 

έργα, μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/2005 που 

αφορούν τους Δήμους Ν. Κοζάνης 

√    √ 

5 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Κοζάνης και 

της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας για τον έλεγχο 

νομιμότητας των αποφάσεων 

του Ν.3852/10, την εκδίκαση 

προσφυγών και αιτήσεων 

θεραπείας 

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Κοζάνης και της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εξέταση 

της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας 

√  √   
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6 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιών 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ή την παράβαση καθηκόντων των αιρετών κατ’ 

αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, πειθαρχική 

διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

7 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

√    √ 

8 Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 και Επιτροπής του 

άρθρου 18 του Ν.2218/1994 

Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 152 του Ν. 3463/06 

και στο άρθρο 18 του Ν. 2218/1994 αποφάσεις 

ελέγχου νομιμότητας επί προσφυγών κατά 

αποφάσεων του ΓΓΑΔΗ-ΔΜ 

√  √   

9 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

10 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

11 Αποφάσεις Διορισμών 

Υπαλλήλων 

Σύνθετη διοικητική πράξη ( αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) Έως το 2010 

√  √   

12 Αποφάσεις Πρόσληψης 

συμβούλων 

Έως το 2010 √  √   

13 Αποφάσεις Αποσπάσεων Σύνθετη διοικητική πράξη ( αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) Έως το 2010 

√  √   

14 Αποφάσεις Μετατάξεων Σύνθετη διοικητική πράξη ( αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) Έως το 2010 

√  √   

15 Αποφάσεις Συντάξεων  √  √   

16 Ατομικά Δελτία Κατάταξης 

Υπαλλήλων 

 √  √   

17 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, γνησιότητας 

στοιχείων προσωπικού μητρώου, προϋπηρεσίας 

√    √ 

18 Υπηρεσιακές μεταβολές Αποφάσεις τοποθετήσεων, μετακινήσεων 

υπαλλήλων 

√    √ 

19 Αποφάσεις τοποθετήσεις 

Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων 

Έως το 2010 √  √   

20 Αποφάσεις χορήγησης 

μισθολογικών κλιμακίων 

 √  √   

21 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

 

√  √   

22 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους √    √ 
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φορέα και Αιρετών 

23 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

24 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

25 Αποφάσεις Επιτροπών Επιτροπή άρθρου 7 του Ν.2839/2000 √  √   

26 Αποφάσεις Υπηρεσιακών 

συμβουλίων 

Αποφάσεις Υπηρεσιακών συμβουλίων (σύσταση και 

συγκρότηση) Έως το 2010 

√  √   

27 Έκδοση αποφάσεων κατόπιν 

γνωμοδότησης του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Έως το 2010 √  √   

28 Διαβίβαση στοιχείων στο 

αρμόδιο Υπουργείο 

Διαβίβαση στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο 

(στοιχεία διορισμών, μετατάξεων, αριθμητικά 

στοιχεία Υπαλλήλων κ.α.) Έως το 2010 

√  √   

29 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille  

Επικυρώσεις βεβαιώσεων APOSTILLE του Ν. 

1497/84, καθώς και θεωρήσεις του γνήσιου της 

υπογραφής 

√    √ 

2 
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο  

 

Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων και αρχειοθέτησή τους 

√  √   

 

3 
Ταχυδρομείο  

Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ & COURIER 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. 

Καστοριάς, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Καστοριάς, κοινωφελών 

επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ,  

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Καστοριάς, Διοικητικού Συμβουλίου 

και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. 

Καστοριάς, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ. 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Καστοριάς και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ, 

σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 

του ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Καστοριάς, των 

ΝΠΔΔ αυτών και αποφάσεις επί αιτήσεων 

θεραπείας για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του 

Ν.3316/2005 που αφορούν τους Δήμους Ν. 

Καστοριάς 

√    √ 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Καστοριάς 

για τον έλεγχο νομιμότητας των 

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Καστοριάς για την εξέταση 

√  √   
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αποφάσεων του Ν.3852/10, την 

εκδίκαση προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας  

της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας  

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιών 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Καστοριάς ή την παράβαση καθηκόντων των 

αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

6 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

√    √ 

7 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

8 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

9 Αποφάσεις Διορισμών 

Υπαλλήλων Δήμων Ν. 

Καστοριάς, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Καστοριάς, επιχειρήσεων, 

ΔΕΥΑΚ έως το 2010 (σε φυσικό 

αρχείο) 

Έκδοση απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως 

√  √   

10 Αποφάσεις Πρόσληψης 

Συμβούλων Δήμων Ν. 

Καστοριάς, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Καστοριάς, επιχειρήσεων, 

ΔΕΥΑΚ έως το 2010 (σε φυσικό 

αρχείο) 

Έκδοση απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως 

√  √   

11 Αποφάσεις Μετατάξεων 

Διορισμών Δήμων Ν. Καστοριάς, 

ΝΠΔΔ Δήμων N. Καστοριάς, 

επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΚ έως το 

2010 ( σε φυσικό αρχείο) 

Έκδοση απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως) 

√  √   

12 Ατομικά Δελτία Κατάταξης 

Υπαλλήλων (σε φυσικό αρχείο) 

 √    √ 

13 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, γνησιότητας 

στοιχείων προσωπικού μητρώου, προϋπηρεσίας 

√    √ 

14 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

 

√  √   

15 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους 

φορέα και Αιρετών 

√    √ 

16 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

17 Εγκύκλιοι έως το 2010 (σε 

φυσικό αρχείο) 

Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

18 Αποφάσεις υπηρεσιακών 

συμβουλίων ΟΤΑ Α. Βαθμού και 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών Ν. Καστοριάς 

Αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (σύσταση 

και συγκρότηση) 

√  √   
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έως το 2010 (σε φυσικό αρχείο) 

19 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3. Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. 

Φλώρινας, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Φλώρινας, κοινωφελών 

επιχειρήσεων, συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΦ, μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ 

Ν. Φλώρινας 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Φλώρινας, Διοικητικού Συμβουλίου 

και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. 

Φλώρινας, κοινωφελών επιχειρήσεων, συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΦ, μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ Ν. Φλώρινας 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Φλώρινας και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΦ, 

μονομετοχικών ΑΕ. ΟΤΑ, συνδέσμων, σύμφωνα με 

τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 του 

ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Φλώρινας, των 

ΝΠΔΔ αυτών και των συνδέσμων και αποφάσεις επί 

αιτήσεων θεραπείας για έργα, μελέτες και 

υπηρεσίες του Ν.3316/2005 που αφορούν τους 

Δήμους Ν. Φλώρινας 

√    √ 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Φλώρινας 

για τον έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων του Ν.3852/10, την 

εκδίκαση προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας  

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Φλώρινας για την εξέταση 

της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας  

√  √   

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιών 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Φλώρινας ή την παράβαση καθηκόντων των 

αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

6 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων- Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, √    √ 
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απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

7 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

8 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

9 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, γνησιότητας 

στοιχείων προσωπικού μητρώου, προϋπηρεσίας 

√    √ 

10 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

 

√  √   

11 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους 

φορέα και Αιρετών 

√    √ 

12 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

13 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

14 Αποφάσεις Επιτροπών  √  √   

15 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3. Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έλεγχος νομιμότητας 

αποφάσεων Δήμων Ν. 

Γρεβενών, ΝΠΔΔ Δήμων N. 

Ιωαννίνων, κοινωφελών 

επιχειρήσεων, συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΙ, μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ 

Ν. Γρεβενών 

Διενέργεια του προβλεπόμενου στον Ν.3463/06 και 

Ν.3852/10 ελέγχου νομιμότητας αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 

των Δήμων Ν. Γρεβενών, Διοικητικού Συμβουλίου 

και Εκτελεστικής Επιτροπής ΝΠΔΔ Δήμων Ν. 

Γρεβενών, κοινωφελών επιχειρήσεων, συνδέσμων, 

ΔΕΥΑΓ, μονομετοχικών Α.Ε. ΟΤΑ Ν. Γρεβενών 

√  √   

2 Ακυρωτικές αποφάσεις  Ακύρωση αποφάσεων συλλογικών και μονομελών 

οργάνων των Δήμων Ν. Γρεβενών και των ΝΠΔΔ 

αυτών, κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑΓ, 

μονομετοχικών ΑΕ. ΟΤΑ, συνδέσμων, σύμφωνα με 

τις διακρίσεις των άρθρων 225 και 226 του 

ν.3852/10 για λόγους νομιμότητας 

√  √   

3 Αποφάσεις επί ειδικών 

διοικητικών προσφυγών και 

αιτήσεων θεραπείας του 

Έκδοση αποφάσεων επί ειδικών διοικητικών 

προσφυγών του άρθρου 227 του Ν.3852/10 που 

ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών και 

√    √ 
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άρθρου 227 του Ν.3852/10 

 

μονομελών οργάνων των Δήμων Ν. Γρεβενών, των 

ΝΠΔΔ αυτών και των συνδέσμων και αποφάσεις επί 

αιτήσεων θεραπείας για έργα, μελέτες και 

υπηρεσίες του Ν.3316/2005 που αφορούν τους 

Δήμους Ν. Γρεβενών 

4 Αλληλογραφία της υπηρεσίας 

με τους Δήμους Ν. Γρεβενών και 

την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας για τον έλεγχο 

νομιμότητας των αποφάσεων 

του Ν.3852/10, την εκδίκαση 

προσφυγών και αιτήσεων 

θεραπείας  

Ζητούνται και αποστέλλονται στην υπηρεσία 

στοιχεία, έγγραφα, ο φάκελος της υπόθεσης και οι 

απόψεις των Δήμων Ν. Γρεβενών για την εξέταση 

της απόφασης που ελέγχεται κάθε φορά ή για την 

εξέταση των λόγων της προσφυγής ή της αίτησης 

θεραπείας  

√  √   

5 Διερεύνηση αιτήσεων, 

αναφορών, καταγγελιών, 

πειθαρχικά αιρετών 

Διερευνούνται αιτήσεις- αναφορές - καταγγελίες 

πολιτών, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιών 

σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων Ν. 

Γρεβενών ή την παράβαση καθηκόντων των 

αιρετών κατ’ αρθρ.233 και 234 του Ν.3852/10, 

πειθαρχική διαδικασία και σχετική αλληλογραφία 

√    √ 

6 Διαβίβαση εγγράφων, φακέλων-

απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας 

Αποστολή φωτοαντιγράφων, διαβίβαση εγγράφων, 

φακέλων-απόψεων και αποφάσεων λόγω 

αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

δικαστήρια, Επιτροπές του άρθρου 18 του 

Ν.2218/1994 και του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 

√    √ 

7 Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών, ειδικές άδειες 

√    √ 

8 Πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών 

 √    √ 

9 Αποφάσεις Διορισμών 

Υπαλλήλων 

Σύνθετη διοικητική πράξη (αναζήτηση 

δικαιολογητικών, έλεγχος γνησιότητας, έκδοση 

απόφασης, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως) 

√  √   

10 Βεβαιώσεις Βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης, γνησιότητας 

στοιχείων προσωπικού μητρώου, προϋπηρεσίας 

√    √ 

11 Υπηρεσιακές Μεταβολές Αποφάσεις τοποθετήσεων, μετακινήσεων, 

υπαλλήλων, διαθεσιμότητας, ανάληψης υπηρεσίας 

√    √ 

12 Διαβιβαστικά Διαβιβαστικά Εγκυκλίων, εγγράφων πολιτών στην 

αρμόδια υπηρεσία, δικαστικών εγγράφων, 

δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ 

√  √   

13 Πειθαρχικά Αλληλογραφία & αποφάσεις για υπαλλήλους 

φορέα και Αιρετών 

√    √ 

14 Συγκρότηση Επιτροπών  √  √   

15 Εγκύκλιοι Διαβίβαση προς λοιπές υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. √  √   

16 Αποφάσεις υπηρεσιακών 

συμβουλίων 

Αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (σύσταση 

και συγκρότηση) 

√  √   

17 Διαβίβαση στοιχείων στο 

αρμόδιο Υπουργείο 

Διαβίβαση στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο 

(στοιχεία διορισμών, μετατάξεων, αριθμητικά 

στοιχεία υπαλλήλων κ.α.) 

√  √   

18 Δικαστικά θέματα Αλληλογραφία & εκθέσεις απόψεων επί 

προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως και 

αιτήσεων θεραπείας 

√    √ 
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 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Επικυρώσεις βεβαιώσεων 

Apostille 

Επικυρώσεις βεβαιώσεων Apostille του N.1497/84 √    √ 

2 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Πρωτοκόλληση και διακίνηση αλληλογραφίας 

καθώς και πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση 

εξερχόμενων εγγράφων 

√  √   

3. Ταχυδρομείο Καταστάσεις αποστολής αλληλογραφίας μέσω 

ΕΛΤΑ 

√  √   

 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Συστατικές πράξεις  Διαθήκες, Δωρεές, Π.Δ. Σύστασης √  √   

2. Ενέργειες επί συστατικών 

πράξεων 

Αιτήσεις προς το αρμόδιο εφετείο περί αλλαγής του 

σκοπού του διαθέτη και περί επωφελέστερης 

αξιοποίησης της διατεθείσας περιουσίας 

√  √   

3. Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών 

από το έτος 2016 και εξής 

Έγκριση χορήγησης βραβείων, υποτροφιών, 

οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους, εκτέλεση 

κοινωφελών έργων, διακηρύξεις για την εκτέλεση 

κοινωφελών έργων, προγραμματικές συμβάσεις 

εκτέλεσης έργων – υπηρεσιών μεταξύ Ιδρυμάτων 

και Φορέων του δημοσίου κ.λ.π, συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής έργων, συγκρότηση 

εξεταστικών επιτροπών υποτροφιών κ.λ.π.  

√ √    

4. Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών 

από το έτος σύστασης Δ/νσης 

Κοινωφελών Περιουσιών μέχρι 

το έτος 2015 

Έγκριση χορήγησης βραβείων, υποτροφιών, 

οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους, εκτέλεση 

κοινωφελών έργων, διακηρύξεις για την εκτέλεση 

κοινωφελών έργων, προγραμματικές συμβάσεις 

εκτέλεσης έργων – υπηρεσιών μεταξύ Ιδρυμάτων 

και Φορέων του δημοσίου κ.λ.π, συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής έργων, συγκρότηση 

εξεταστικών επιτροπών υποτροφιών κ.λ.π. 

√  √   

5. Εγκρίσεις εκμισθώσεων και 

εκποιήσεων κινητών και 

ακινήτων από το έτος 2016 και 

εξής 

Ανάρτηση ανακοινώσεων, έγκριση εκμίσθωσης και 

εκποίησης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις 

περιουσίες των κληρονομιών, ιδρυμάτων, 

σχολαζουσών κληρονομιών 

√ √    

6. Εγκρίσεις εκμισθώσεων και 

εκποιήσεων κινητών και 

ακινήτων από το έτος σύστασης 

Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών 

μέχρι το έτος 2015 

Ανάρτηση ανακοινώσεων, έγκριση εκμίσθωσης και 

εκποίησης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις 

περιουσίες των κληρονομιών, ιδρυμάτων, 

σχολαζουσών κληρονομιών 

√  √   

7. Αμοιβές από το έτος 2016 και 

εξής 

Αμοιβές εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων, 

δικηγορών, μηχανικών που αφορούν τις 

κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, ιδρύματα και 

σχολάζουσες κληρονομιές 

√  √   

8. Αμοιβές από το έτος σύστασης 

Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών 

μέχρι το έτος 2015 

Αμοιβές εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων, 

δικηγορών, μηχανικών που αφορούν τις 

κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, ιδρύματα και 

σχολάζουσες κληρονομιές 

√  √   
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9. Διορισμοί από το έτος 2016 και 

εξής 

Διορισμοί εκτελεστών, εκκαθαριστών, μελών Δ.Σ 

κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων και κηδεμόνων 

σχολαζουσών κληρονομιών, επιτροπή υποτροφιών 

κ.λ.π  

√ √    

10. Διορισμοί από το έτος σύστασης 

Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών 

μέχρι το έτος 2015 

Διορισμοί εκτελεστών, εκκαθαριστών, μελών Δ.Σ 

κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων και κηδεμόνων 

σχολαζουσών κληρονομιών, επιτροπή υποτροφιών 

κ.λ.π 

√  √   

11. Προϋπολογισμοί Ιδρυμάτων – 

Κληροδοτημάτων για το έτος 

2016 και εξής 

Εποπτεία ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς 

διαχείρισης, για τους Προϋπολογισμούς για το έτος 

2016 και εξής 
√ √    

12. Απολογισμοί Ιδρυμάτων – 

Κληροδοτημάτων για το έτος 

2016 και εξής 

Εποπτεία ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς 

διαχείρισης, για τους Απολογισμούς για το έτος 

2016 και εξής 
√ √    

13. Εντολές διενέργειας 

διαχειριστικών ελέγχων για το 

έτος 2016 και εξής 

Εποπτεία ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς 

διαχείρισης, για τις εντολές διενέργειας 

διαχειριστικών ελέγχων για το έτος 2016 και εξής  
√  √   

14. Αποφάσεις καταλογισμού 

ποσών για το έτος 2016 και εξής 

Εποπτεία ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς 

διαχείρισης, για τις αποφάσεις καταλογισμού 

ποσών για το έτος 2016 και εξής  

√  √   

15. Εποπτεία ιδρυμάτων και 

κεφαλαίων αυτοτελούς 

διαχείρισης από το έτος 

σύστασης Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών μέχρι το έτος 2015 

Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, εντολές διενέργειας 

διαχειριστικών ελέγχων, αποφάσεις καταλογισμού 

ποσών 
√  √   

16. Εποπτεία εκκαθαριστών 

εκτελεστών, σχολαζουσών 

κληρονομιών για το έτος 2016 

και εξής 

Λογοδοσίες, δικαστικές υποθέσεις, εκτελέσεις 

έργων, στοιχεία ακινήτων από υποθηκοφυλακεία, 

αποφάσεις καταλογισμού ποσών 
√  √   

17. Εποπτεία εκκαθαριστών 

εκτελεστών, σχολαζουσών 

κληρονομιών από το έτος 

σύστασης Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών μέχρι το έτος 2015 

Λογοδοσίες, δικαστικές υποθέσεις, εκτελέσεις 

έργων, στοιχεία ακινήτων από υποθηκοφυλακεία, 

αποφάσεις καταλογισμού ποσών √  √   

18. Εποπτεία εκκαθαριστών 

εκτελεστών, σχολαζουσών 

κληρονομιών 

Αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής 

κατάστασης πλησιέστερων συγγενών, ληξιαρχικές 

πράξεις θανάτου, πιστοποιητικά περί μη 

δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης κληρονόμων, 

δηλώσεις φόρου κληρονομίας κληρονόμων, 

στοιχεία Ε1 και Ε9 θανόντων. 

√    √ 

19. Αναγνώριση κληρονομικού 

δικαιώματος Δημοσίου 

Πρόσκληση του Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ σε όσους αξιώνουν 

δικαίωμα στην κληρονομιά του θανόντα. 
√  √   

20. Μεταγραφές - καταγραφές 

ακινήτων, μετρητών στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δημοσίου 

Μεταγραφές - καταγραφές ακινήτων από την 

αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας 

και του ενεργητικού ως δημόσιο έσοδο από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ 

√  √   

21. Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, 

εκκαθαριστών, κηδεμόνων 

κληρονομιών για το έτος 2016 

και εξής 

Ανακοίνωση και διενέργεια κληρώσεων για την 

σειρά επιλογής των προσώπων. 
√ √    

22. Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, Ανακοίνωση και διενέργεια κληρώσεων για την √  √   
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εκκαθαριστών, κηδεμόνων 

κληρονομιών από το έτος 

σύστασης Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών μέχρι το έτος 2015 

σειρά επιλογής των προσώπων. 

23. Φάκελοι προσωπικού Φάκελοι προσωπικού της Δ/σης με όλα τα 

υπηρεσιακά τους στοιχεία,. κανονικές και 

αναρρωτικές άδειες. 

√    √ 

24. Διάφορα έγγραφα Γενικά έγγραφα που αφορούν την συγκρότηση 

επιτρόπων, συμβουλίου κοινωφελών περιουσιών, 

σεμινάρια, απεργίες, νόμοι, εγκύκλιοι, εισερχόμενα 

έγγραφα ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων, δωρεών, 

σχολαζουσών κληρονομιών, αναφορές πολιτών. 

√  √   

 

 

 

 

5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

   
Α 

Β 
Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Αρχείο πρώην Περιφερειών 

Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας 

Αρχείο ενεργειών οικονομικού περιεχομένου ως 

διάδοχη κατάσταση των Τμημάτων Οικονομικής 

Διοίκησης (των Δ/νσεων Διοίκησης) των πρώην 

Κρατικών Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής 

Μακεδονίας. 

√  √   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Κατάρτιση προϋπολογισμού 
Κατάθεση πρότασης προϋπολογισμού του 

επόμενου οικονομικού έτους στο ΓΛΚ 
√  √   

2 
Κατανομή πιστώσεων 

προϋπολογισμού 

Απόφαση κατανομής πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του επόμενου οικ. Έτους 
√  √   

3 
Μεταβολές εκτελούμενου 

προϋπολογισμού 
αποφάσεις αυξομειώσεων - μεταφορών πιστώσεων √  √   

4 Ανάληψη πιστώσεων 
αποφάσεις δέσμευσης/ανάληψης πιστώσεων για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
√  √   

5 
Προέγκριση ανάληψης 

υποχρέωσης 
αποφάσεις προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης √  √   

6 Ανατροπή ανάληψης πίστωσης 
αποφάσεις ανατροπής ανάληψης πίστωσης κατά τη 

διάρκεια του οικ. Έτους 
√  √   

7 
Μεταβίβαση πιστώσεων σε 

δευτερεύοντες διατάκτες 

αποφάσεις μεταβίβασης πιστώσεων σε 

δευτερεύοντες διατάκτες 
√  √   

8 Δημοσιονομικοί στόχοι τριμήνου 
πίνακας πραγματοποίησης των δημοσιονομικών 

στόχων του τριμήνου 
√  √   

9 
Πορεία υλοποίησης 

προϋπολογισμού (μηνιαία) 

Πίνακας καταγραφής των πληρωμών που γίνονται 

μηνιαία 
√ √    

10 

Καταγραφή εκκρεμών και 

απλήρωτων υποχρεώσεων και 

ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Πίνακας καταγραφής εκκρεμών και απλήρωτων 

υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών 
√  √   

11 
Καταγραφή πληρωτέων 

υποχρεώσεων στο τέλος της 

Συγκεντρωτικός πίνακας πληρωτέων υποχρεώσεων 

στο τέλος της περιόδου αναφοράς προς φορείς 
√  √   
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περιόδου αναφοράς προς 

φορείς εκτός Γενικής 

Κυβέρνησης. 

εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού 

12 Εντάλματα πληρωμής δαπανών 
αποστολή δικαιολογητικών γενόμενων δαπανών 

προς την Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση 
√  √   

13 
Ενέργειες φορολογικού 

περιεχομένου 

Απόδοση ΦΠΑ, έκδοση ταυτότητας οφειλής, 

πίνακες συγκεντρωτικών τιμολογίων 
√  √   

14 Επιχορηγήσεις ΟΤΑ και ΝΠΔΔ 
αποφάσεις επιχορηγήσεων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (π.χ. 

εκλογικές αποζημιώσεις) 
√  √   

15 
Λειτουργία ως δευτερεύοντες 

διατάκτες Υπουργείων 

Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων, ανατροπών 

αναλήψεων κλπ ως δευτερεύοντες διατάκτες 

Υπουργείων 

√  √   

16 

Επίδομα Εισοδηματικής 

Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών 

και Μειονεκτικών Περιοχών 

Διαβίβαση δικαιολογητικών Δικαιούχων 

Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και 

Μειονεκτικών περιοχών, απαντητικά έγγραφα προς 

μη δικαιούχους 

√    √ 

17 Γενική αλληλογραφία 
Αλληλογραφία με Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες 

γενικά, ιδιώτες κλπ. 
√  √   

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 

Εκκαθάριση Μισθοδοσίας 

υπαλλήλων Αποκεντρωμένης 

διοίκησης από 1-1-2011 

Βεβαιώσεις αποδοχών (μηνιαίες & ετήσιες), 

συγκεντρωτικές μισθοδοτικές καταστάσεις 

(μηνιαίες & ετήσιες) συγκεντρωτικές καταστάσεις 

ΕΑΠ-Δ24, εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών. 

√    √ 

2 

Απόδοση κρατήσεων στα 

ασφαλιστικά ταμεία και 

αποδόσεις σε λοιπούς φορείς. 

Μηνιαία κατάσταση απόδοσης κρατήσεων στα 

ασφαλιστικά ταμεία 
√    √ 

3 
Αναλυτική περιοδική δήλωση 

ΙΚΑ  

Μηνιαία κατάσταση δήλωσης ενσήμων για 

υπαλλήλους ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και μόνιμους με ΙΚΑ 
√    √ 

4 

Μισθοδοσία νέων υπαλλήλων 

(διορισμός, μετάταξη, 

απόσπαση) από 1-1-2011 

Έγγραφα προς φορείς για μεταφορά της πίστωσης 

για τη μισθοδοσία νέων υπαλλήλων στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. 

Μακεδονίας 

√    √ 

5 Μισθοδοσία υπαλλήλων 
Αρχείο μισθοδοσίας υπαλλήλων Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μ. από 1-1-2011 
√    √ 

6 Γενική Αλληλογραφία 
Διοικητικά έγγραφα (ερωτήματα, ενημερωτικά προς 

Υπουργεία κλπ) 
√    √ 

8 
Προπαρασκευή 

συνταξιοδότησης 

Δελτίο Ατομικής Κατάστασης Υπαλλήλων ως προς 

τα οικονομικά στοιχεία 
√    √ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

   
Α 

Β 
Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Συγκρότηση Επιτροπών από 1- 1 

- 2011 

Επιτροπή διενέργειας ανοιχτών και πρόχειρων 

διαγωνισμών, Επιτροπή ενστάσεων, επιτροπές 

παραλαβής Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

√  √   

2 
Διακηρύξεις ανοιχτών και 

πρόχειρων διαγωνισμών 

Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών, Διακηρύξεις 

ανοιχτών και πρόχειρων διαγωνισμών για την 

προμήθεια υλικών και υπηρεσιών 

√  √   

3 
Διενέργεια/Εκτέλεση 

Διαγωνισμών 

Αποφάσεις έγκρισης των πρακτικών αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των διαγωνισμών, αποφάσεις 
√  √   
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κατακύρωσης 

4 
Συμβάσεις και παρατάσεις 

συμβάσεων 

Αρχείο συμβάσεων και παρατάσεις συμβάσεων 

προμηθειών & υπηρεσιών 
√  √   

5 
Απευθείας Αναθέσεις 

προμηθειών και υπηρεσιών 

Αποφάσεις έγκρισης προμήθειας υλικών και 

υπηρεσιών, αποφάσεις απευθείας ανάθεσης 
√  √   

6 Γενική αλληλογραφία 
Αλληλογραφία με Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες 

γενικά, ιδιώτες κλπ. 
√  √   

ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Κατ΄ εξαίρεση οδήγηση 

οχημάτων 

Αποφάσεις έγκρισης κατ΄εξαίρεσης οδήγησης των 

οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του Δημοσίου 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

√ 

 

√ 

  

2 Υπερκατανάλωση καυσίμων 

Αποφάσεις έγκρισης υπερκατανάλωσης καυσίμων 

οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του Δημοσίου 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

√ 

 

√ 

  

3 

Θέση και παύση κυκλοφορίας 

οχημάτων και διάθεση 

οχημάτων 

Αποφάσεις παύσης και θέσης σε κυκλοφορίας των 

οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του Δημοσίου 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Αποφάσεις 

διάθεσης οχημάτων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του 

Δημοσίου Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

√ 

 

√ 

  

4 
Κίνηση οχημάτων εκτός ορίων 

χωρικής αρμοδιότητας 

αποφάσεις έγκρισης κίνησης οχημάτων εκτός των 

ορίων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του 

Δημοσίου Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

αντιστοίχως 

√ 

 

√ 

  

5 

Αγορά και μίσθωση οχημάτων 

και προμήθεια οχημάτων από 

ΟΔΔΥ 

Αποφάσεις έγκρισης αγοράς και μίσθωσης 

οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημοσίων Υπηρεσιών 

και ΝΠΔΔ του Δημοσίου Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, αιτήματα προμήθειας οχημάτων από 

ΟΔΔΥ 

√ 

 

√ 

  

6 
Τροχαία ατυχήματα κρατικών 

οχημάτων 

Αποφάσεις έγκρισης πρακτικών εξώδικων 

συμβιβασμών 
√ 

 
√ 

  

7 Κρατικά Οχήματα 

Μητρώο κρατικών οχημάτων που βρίσκονται στην 

κατοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημοσίων 

Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του Δημοσίου Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας 

√ 

 

√ 

  

8 Γενική αλληλογραφία 
Αλληλογραφία με Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες 

γενικά, ιδιώτες κλπ. 
√  √   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Συγκρότηση επιτροπών 

δημόσιας περιουσίας 

Επιτροπές αιγιαλού-όχθης, αμμοληψίας, εκτίμησης 

αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων, δημοσίων 

κτημάτων, εκποίησης και εκμίσθωσης δημοσίων & 

ανταλλαξίμων κτημάτων, στέγασης δημοσίων 

√ 

 

√ 
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υπηρεσιών,  

2 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ακινήτων 

κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για 

την κατασκευή έργων δημόσιας ωφέλειας 
√ 

 
√ 

  

3 Καθορισμός αιγιαλού και όχθης  
αποφάσεις καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης 

και παρόχθιας ζώνης 
√ 

 
√ 

  

4 
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & 

όχθης 

αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλευσίμων ποταμών 

√ 

 

√ 

  

5 Διαχείριση δημοσίων κτημάτων 

αποφάσεις διαγραφής, έγκρισης εκποίησης και 

εκμίσθωσης, περί μη αναγκαιότητας, εξαγοράς από 

αυθαίρετους κατόχους 

√ 

 

√ 

  

6 
Διαχείριση ανταλλαξίμων 

κτημάτων  

αποφάσεις έγκρισης εξάλειψης υποθήκης, έγκρισης 

κτηματολογικών μεταβολών, εκμίσθωσης & 

εκποίησης ανταλλαξίμων κτημάτων 

√ 

 

√ 

  

7 Στέγαση δημοσίων υπηρεσιών 

έγκριση μειοδοτικού διαγωνισμού και πρακτικών 

μίσθωσης ακινήτου, πρόωρη λύση μίσθωσης 

ακινήτου 

√ 

 

√ 

  

8 Ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού 

αποφάσεις έγκρισης άδειας εκσκαφής και 

συγκρότηση επιτροπής για την ανεύρεση 

κρυμμένου θησαυρού 

√ 

 

 

 

√ 

9 
Διαχείριση δημόσιας περιουσίας 

πρώην Υπ. Υγείας  
έγγραφα για δικαιώματα δημοσίου √ 

 
√ 

 
 

10 
Προστασία δημόσιας 

περιουσίας πρώην Υπ. Υγείας 

απελευθέρωση ακινήτου, πρωτόκολλα διοικητικής 

αποβολής 
√ 

 
 

 
√ 

11 Γενική αλληλογραφία 
αλληλογραφία με Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες 

γενικά, ιδιώτες κλπ. 
√ 

 
√ 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 

Μέριμνα άρτιας λειτουργίας Σ.Σ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 

αποφάσεις έγκρισης δαπανών και εκτέλεσης 

εργασιών για τη συντήρηση και κατασκευή 

εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικών κλπ, 

συμβάσεις με προμηθευτές 

√ 

 

√ 

 

 

2 

Διακηρύξεις ανοιχτών και 

πρόχειρων διαγωνισμών 

προμηθειών και υπηρεσιών 

αποφάσεις έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών, 

διακηρύξεις για την προμήθεια υλικών ή εργασιών 

για τις ανάγκες των Σ.Σ. 

√ 

 

√ 

 

 

3 
Εκτέλεση πρόχειρων και 

ανοιχτών διαγωνισμών 

εκτέλεση διαδικασίας διενέργειας ανοιχτών και 

πρόχειρων διαγωνισμών 
√ 

 
√ 

 
 

4 Εκμετάλλευση Σ.Σ. 

διακηρύξεις και εκτέλεση αυτών για την εκμίσθωση 

χώρων και ακινήτων των Σ.Σ. σε ιδιώτες, συμβάσεις 

με εκμισθωτές 

√ 

 

√ 

 

 

5 Διοίκηση και διαχείριση Σ.Σ. 
κατανομή των χώρων στις υπηρεσίες που 

στεγάζονται στους Σ.Σ. 
√ 

 
√ 

 
 

6 Νομοθεσία-εγκύκλιοι 
νομοθεσία, εγκύκλιοι, σχέδια και άδειες για τους 

Σ.Σ. 
√ 

 
√ 

 
 

7 Γενική αλληλογραφία 
αλληλογραφία με Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες 

γενικά, ιδιώτες κλπ. 
√ 

 
√ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΩΝ 

Π.Ε. ΆΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 
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1 
Ανάληψη πιστώσεων ως 

δευτερεύοντες διατάκτες 

αποφάσεις δέσμευσης/ανάληψης πιστώσεων, ως 

δευτερεύοντες διατάκτες, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού 

√  √   

2 
Ανατροπή ανάληψης πίστωσης 

ως δευτερεύοντες διατάκτες 

αποφάσεις ανατροπής ανάληψης πίστωσης, ως 

δευτερεύοντες διατάκτες, κατά τη διάρκεια του οικ. 

Έτους 

√  √   

3 
Εντάλματα πληρωμής δαπανών 

ως δευτερεύοντες διατάκτες 

αποστολή δικαιολογητικών γενόμενων δαπανών, 

ως δευτερεύοντες διατάκτες, προς την Υ.Δ.Ε. για 

εκκαθάριση 

√  √   

4 

Επίδομα Εισοδηματικής 

Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών 

και Μειονεκτικών Περιοχών 

διαβίβαση δικαιολογητικών Δικαιούχων 

Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και 

Μειονεκτικών περιοχών, απαντητικά έγγραφα προς 

μη δικαιούχους 

√    √ 

5 
Συγκρότηση επιτροπών 

παραλαβής 
αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών παραλαβής  √  √   

6 
Απευθείας Αναθέσεις 

προμηθειών και εργασιών 

αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και 

εργασιών 
√  √   

7 
Συμβάσεις απευθείας 

αναθέσεων 
έκδοση συμβάσεων απευθείας αναθέσεων √  √   

8 Γενική αλληλογραφία 
αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες γενικά, 

ιδιώτες κλπ. 
√ 

 
√ 

 
 

 

 

 

6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Αναλυτικός κατάλογος 

εξοπλισμού 

Καταγραφή ενεργού εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

√ √    

2 Αναλυτικός κατάλογος 

λογισμικού 

Καταγραφή εφαρμογών λογισμικού  √ √    

3 Αναλυτικός κατάλογος 

εφαρμογών / υπηρεσιών  

Καταγραφή των εφαρμογών / υπηρεσιών που 

αναπτύχθηκαν με ίδια μέσα 

√ √    

4 Θέματα προσωπικού Άδειες, παρουσιολόγια, ανάθεση καθηκόντων, 

μετακινήσεις εκτός έδρας 

√    √ 

5 Φάκελοι έργων Διαγωνισμοί - εκτέλεση έργων √    √ 

6 Νομοθεσία Νόμοι – προεδρικά διατάγματα – αποφάσεις – 

εγκύκλιοι 

√  √  √ 

7 Οικονομικά Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικού, 

αιτήματα δέσμευσης δαπάνης 

√ √    

8 Θέματα διαυγείας Αιτήματα & υποστήριξη √    √ 

9 Εφαρμογές πρόσβασης Διαχείριση λογαριασμών πρόσβασης πρωτοκόλλου 

και email 

√    √ 

10 Τηλεφωνικός κατάλογος 

προσωπικού  

Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος και emails των 

υπαλλήλων  

√ √    

11 Δικτυακός τόπος 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

CMS, διαχείριση λογαριασμών πρόσβασης, 

διεκπεραίωση αιτημάτων 

√    √ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 
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1 Αναλυτικός κατάλογος 

εξοπλισμού 

Καταγραφή ενεργού εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

√ √    

2 Αναλυτικός κατάλογος 

λογισμικού 

Καταγραφή εφαρμογών λογισμικού  √ √    

3 Θέματα προσωπικού Άδειες, παρουσιολόγια, ανάθεση καθηκόντων, 

μετακινήσεις εκτός έδρας 

√    √ 

4 Φάκελοι έργων Διαγωνισμοί - εκτέλεση έργων √    √ 

5 Νομοθεσία Νόμοι – προεδρικά διατάγματα – αποφάσεις – 

εγκύκλιοι 

√  √   

6 Μισθοδοσία Αρχείο μισθοδοσίας υπαλλήλων  √    √ 

7 Δικτυακός τόπος Ιστοσελίδα mines.pdm.gr √ √  √ 

(-) 

 

8 Πολιτισμός – Τουρισμός Υλικό για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη 

Δυτική Μακεδονία 

√  

 

√ 

(*) 

 √ 

(+) 

9 MIS Management Information System √  √ (*)  √ 

(+)  

10 Βάση δεδομένων έργων Βάση δεδομένων έργων της πρώην κρατικής 

περιφέρειας 

√  √   

11 Γεωχωρικά δεδομένα Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας 

Γεωχωρικά δεδομένα Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας 

√  √ (*)  √ 

(+)  

(*) Μερική Διάθεση (+) Μερική μη Διάθεση (-) Δεδομένα διαθέσιμα με κωδικό. 
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Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

7. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

 Έγγραφο Αλληλογραφία επί διοικητικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1 Γνωμοδότηση  

/ Απόφαση 

Θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση 

Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την υλοποίηση έργων & 

δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται 

εντός περιοχών NATURA 

√  √   

2 Απόφαση Έγκριση ή μη Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων 

υποκατηγορίας Α2), συμπεριλαμβανομένων και 

όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA 

√  √   

3 Απόφαση Αξιολόγηση Φακέλων Ανανέωσης Περιβαλλοντικών 

Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας 

Α2, συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται 

εντός περιοχών NATURA  

√  √   

4 Απόφαση Αξιολόγηση Φακέλων Τροποποίησης 

Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων 

υποκατηγορίας Α2, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA 

√  √   

5 Απόφαση Αξιολόγηση και έγκριση Φακέλων Συμμόρφωσης 

Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ) 

√  √   

6 Απόφαση Αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών (ΤΕ.ΠΕ.Μ.)  

√  √   

7 Απόφαση Υποβολή προς συζήτηση στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

θεμάτων για τα οποία προβλέπεται σχετική 

γνωμοδότηση 

√  √   

8 Εισήγηση Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) 

για λήψη μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης 

περιβαλλοντικής ζημίας βάσει του Π.Δ. 148/2009 

√  √   

9 Έκθεση Αυτοψίας Διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια των διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων  

√  √   

10 Απόφαση Σύνταξη αποφάσεων επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για 

ύψος προστίμων από 200.001€ έως 500.000€  

√  √   

11 Απόφαση Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις 

περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(άρθρο 36, παρ.4 του Ν.4042/2012) 

√  √   

12 Απόφαση Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 

√  √   
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των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (εφόσον η 

συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός 

των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της 

εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης )  

13 Έγγραφο Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όποτε 

ζητείται 

√  √   

14 Απόφαση Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για σχέδια 

και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 

107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη 

σχετικών αποφάσεων 

√  √   

15 Γνωμοδότηση Αξιολόγηση φακέλων Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου και σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων 

(Κ.Υ.Α. 107017/2006) 

√  √   

16 Απόφαση Αξιολόγηση φακέλων για υλοποίηση εργασιών 

απορρύπανσης ρυπασμένων εδαφών (Κ.Υ.Α. 

13588/2006) και σύνταξη αποφάσεων έγκρισης 

εργασιών 

√  √   

17 Γνωμοδότηση Γνωμοδοτήσεις επί διαβουλεύσεων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Ειδικά Πλαίσια 

Χωρικού Σχεδιασμού, κ.τ.λ.) 

√  √   

18 Γνωμοδότηση Γνωμοδοτήσεις επί αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε 

θέματα που μας διαβιβάζονται στα πλαίσια 

θεσμικού πλαισίου άλλων υπηρεσιών (Κτηματική 

Υπηρεσία του Δημοσίου, Υπηρεσίες Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπηρεσίες Περιφέρειας 

κ.τ.λ.) 

√  √   

19 Έγγραφο Ενημέρωση σχετικά με απόψεις – αποστολή 

στοιχείων για θέματα αρμοδιότητάς μας που 

ζητούνται από τις δικαστικές αρχές 

(Πταισματοδικεία, Σ.τ.Ε. κ.τ.λ.), καθώς και 

παρουσία (εάν ζητηθεί) 

√  √   

20 Έγγραφο Απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών, φορέων, 

πολιτών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του 

Τμήματος 

√  √   

21 Απόφαση Συγκρότηση συνεργείων καταγραφής & επίβλεψης 

αφαίρεσης παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών 

πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών σε 

περιοχές αρμοδιότητας ΑΔΗΔΜ/ΠΔΜ 

√  √   

22 Απόφαση Καθορισμός τρόπου υπολογισμού ύψους 

προστίμων επί παράνομων υπαίθριων 

διαφημιστικών πλαισίων-διαφημίσεων σε οδούς 

και περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου & Δυτικής 

Μακεδονίας, αρμοδιότητας ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας. 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

23 Απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σε √ √    
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τμήμα του Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 

24 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής 

Ενότητας Μολοσσών Δήμου Ζίτσας (η μελέτη 

εκπονήθηκε με τον τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

Δήμου Ζίτσας»). 

√ √    

25 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων. 

√ √    

26 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Σελλών Νομού Ιωαννίνων. 

√ √    

27 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Ευρυμενών, Νομού Ιωαννίνων. 

√ √    

28 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Εκάλης Νομού Ιωαννίνων. 

√ √    

29 Απόφαση Έγκριση Γ.Π.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού 

Θεσπρωτίας − Τροποποίηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. 

√ √    

30 Απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 

Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας – Τροποποίηση 

του ισχύοντος ΓΠΣ. 

√ √    

31 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου 

Θεσπρωτικού Νομού Πρέβεζας. 

√ √    

32 Απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 

Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρέβεζας. 

√ √    

33 Απόφαση Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 

Ζαλόγγου Νομού Πρέβεζας. 

√ √    

34 Απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 

Δημοτικής Ενότητας Λούρου Π.Ε. Πρέβεζας. (η 

μελέτη εκπονήθηκε με τον τίτλο «Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Λούρου»). 

√ √    

35 Έγγραφο Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η 

διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά προγράμματα 

μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ)  

√  √   

36 Απόφαση Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επιχειρηματικών 

Πάρκων σύμφωνα αρθ.-52 του Ν-3982/11 (ΦΕΚ-

143/Α/17-6-11) 

√  √   

37 Απόφαση Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός 

σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την 

ανέγερση κοινωφελών κτηρίων εφόσον 

προβλέπεται από ισχύον ΓΠΣ 

√  √   

38 Απόφαση Ο προσδιορισμός της χρήσης γης για παραχώρηση 

ή μίσθωση εκτάσεων γης από το Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ Δημοσίου Τομέα 

√  √   

39 Απόφαση Κύρωση του υφισταμένου, κατά τη δημοσίευση 

του Ν. 3937/11, δικτύου κοινοχρήστων χώρων 

οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου, κατά τις διατάξεις του αρθ. 35 αυτού.  

√  √   

40 Απόφαση Η απόφαση καθορισμού μεγαλύτερης απόστασης 

των κτιρίων από τον άξονα οδού του 

√  √   
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δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου εντός 

οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς 

εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή οριοθετημένων 

οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων 

41 Απόφαση Αναγνώριση οδών προϋφισταμένων του 1923 

εκτός σχεδίου.  

√  √   

42 Απόφαση Αναγνώριση ως κύριας ή μοναδικής Δημοτικής ή 

Κοινοτικής οδού 

√  √   

43 Έγγραφο Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και 

οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού 

οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και 

οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού 

√  √   

44 Απόφαση Η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων για 

κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένων 

σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Α) και του ΠΔ/ 

6-10-78 (538Δ/78).  

√  √   

45 Απόφαση Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης 

των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών 

εγκαταστάσεων ήσσονος σημασίας σε εκτός 

σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 

του ΠΔ6/17-10-1978, όπως ισχύει 

√  √   

46 Απόφαση Η έγκριση παρεκκλίσεων του αρθ. 21 του ΓΟΚ/85 √  √   

47 Απόφαση Η έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την 

κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ-

410/68. 

√  √   

48 Απόφαση Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως 

Ετοιμόρροπων Κατασκευών του αρθ. 7 του ΠΔ/13-

4-29 (ΦΕΚ- 153/Α/13-4-29) σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα. 

√  √   

49 Απόφαση Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων 

κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το αρθ-9 

παρ.10 του Ν-1512/85, ΦΕΚ-4/Α/85.  

√  √   

50 Απόφαση Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, 

αποπεράτωση για κοινωνικούς λόγους και 

μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε πρόστιμο 

εφ' άπαξ σύμφωνα με τα αρθ. 8 παρ. 8.5 και αρθ. 9 

παρ. 8 του Ν-1512/85 ΦΕΚ-4/Α/85. 

√  √   

51 Απόφαση Οργάνωση – Διαδικασίες κατεδάφισης 

(Εξασφάλιση πιστώσεων, Σύνταξη Μελετών και 

τευχών διακήρυξης, τεχνικών περιγραφών)  

√  √   

52 Απόφαση Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα 

κατεδάφισης 

√  √   

53 Απόφαση Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης √  √   

54 Απόφαση Απόφαση για την εκτέλεση της κατεδάφισης √  √   

55 Έγγραφο Συνδρομή στο έργο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου 

της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περ/κής 

Πολιτικής, για την εκτέλεση των αμετάκλητων 

√  √   
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πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας 

χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας  

56 Απόφαση Έγκριση αποφάσεων Περιφερειακού ή Δημοτικού 

Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων ρύθμισης της 

κυκλοφορίας και έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής 

κυκλοφορίας σύμφωνα με το αρθ. 52 του ΚΟΚ  

√  √   

57 Απόφαση Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 

Ν.4030/11(ΦΕΚ-249/Α/25-11-11)σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα. 

√  √   

58 Απόφαση Συγκρότηση ΣΥΠΟΘΑ Ν.4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/25-

11-11)σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

√  √   

59 Απόφαση Συγκρότηση «Επιτροπής ελέγχου αυθαιρέτων 

κατασκευών για λόγους προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος» του αρθ. 12 του 

Ν.4178/13 ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα. 

√  √   

60 Απόφαση Κατάρτιση καταλόγου από υπαλλήλους ειδικότητας 

γεωλόγου μελών ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ των υπηρεσιών της 

Α.Δ. και των Περιφερειών σύμφωνα με το αρθ 5, 

παρ 5 του Ν4315/2014. 

√  √   

61 Απόφαση Έκδοση οδηγιών (κυκλοφοριακά, αυθαίρετα, κλπ) √  √   

62 Έγγραφο Ενημέρωση σχετικά με απόψεις – αποστολή 

στοιχείων για θέματα αρμοδιότητάς μας που 

ζητούνται από τις δικαστικές αρχές 

(Πταισματοδικεία, Σ.τ.Ε. κ.τ.λ.), καθώς και 

παρουσία (εάν ζητηθεί) 

√  √   

63 Έγγραφο Παράθεση απόψεων για έκδοση απόφασης ΓΓ επί 

προσφυγών σχετικών με την εφαρμογή της 

πολεοδομικής νομοθεσίας  

√  √   

 

 

 

 

8. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

 Έγγραφο Αλληλογραφία επί διοικητικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1 Γνωμοδότηση  

/ Απόφαση 

Θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση 

Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την υλοποίηση έργων & 

δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται 

εντός περιοχών NATURA 

√  √   

2 Απόφαση Έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων με την 

αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων 

υποκατηγορίας Α2, συμπεριλαμβανομένων και 

√  √   
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όσων υλοποιούνται εντός περιοχών NATURA 

3 Απόφαση Έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων με την 

αξιολόγηση Φακέλων Ανανέωσης Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έργων και 

δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται 

εντός περιοχών NATURA  

√  √   

4 Απόφαση Έγκριση ή μη με την αξιολόγηση Φακέλων 

Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έργων και 

δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων υλοποιούνται 

εντός περιοχών NATURA 

√  √   

5 Απόφαση Αξιολόγηση και έγκριση Φακέλων Συμμόρφωσης 

Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ) 

√  √   

6 Απόφαση Αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών (ΤΕ.ΠΕ.Μ.)  

√  √   

7 Απόφαση Υποβολή προς συζήτηση στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕΣΠΑ) θεμάτων για τα οποία προβλέπεται 

σχετική γνωμοδότηση 

√  √   

8 Εισήγηση Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) 

για λήψη μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης 

περιβαλλοντικής ζημίας βάσει του Π.Δ. 148/2009 

√  √   

9 Απόφαση Σύνταξη αποφάσεων επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο 

εκάστοτε ύψος  

√  √   

10 Έκθεση Αυτοψίας Διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια των διαδικασιών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων  

√  √   

11 Απόφαση Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις 

περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(άρθρο 36, παρ.4 του Ν.4042/2012) 

√  √   

12 Απόφαση Σύνταξη αδειών συλλογής και μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 

των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (εφόσον η 

συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός 

των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της 

εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης )  

√  √   

13 Έγγραφο Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όποτε 

ζητείται 

√  √   

14 Απόφαση Έλεγχος φακέλων Στρατηγικών Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για σχέδια 

και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 

107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη 

σχετικών αποφάσεων 

√  √   

15 Γνωμοδότηση Αξιολόγηση φακέλων Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου και σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων 

√  √   
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(Κ.Υ.Α. 107017/2006) 

16 Απόφαση Αξιολόγηση φακέλων για υλοποίηση εργασιών 

απορρύπανσης ρυπασμένων εδαφών (Κ.Υ.Α. 

13588/2006) και σύνταξη αποφάσεων έγκρισης 

εργασιών 

√  √   

17 Γνωμοδότηση Γνωμοδοτήσεις επί διαβουλεύσεων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Ειδικά Πλαίσια 

Χωρικού Σχεδιασμού, κ.τ.λ.) 

√  √   

18 Γνωμοδότηση Γνωμοδοτήσεις επί αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε 

θέματα που μας διαβιβάζονται στα πλαίσια 

θεσμικού πλαισίου άλλων υπηρεσιών (Κτηματική 

Υπηρεσία του Δημοσίου, Υπηρεσίες Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπηρεσίες Περιφέρειας 

κ.τ.λ.) 

√  √   

19 Έγγραφο Ενημέρωση σχετικά με απόψεις – αποστολή 

στοιχείων για θέματα αρμοδιότητάς μας που 

ζητούνται από τις δικαστικές αρχές 

(Πταισματοδικεία, Σ.τ.Ε. κ.τ.λ.), καθώς και 

παρουσία (εάν ζητηθεί) 

√  √   

20 Έγγραφο Απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών, φορέων, 

πολιτών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του 

Τμήματος 

√  √   

21 Απόφαση Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των 

υδατορεμάτων του Ν. 4258/14 

√  √   

22 Απόφαση Συγκρότηση συνεργείων καταγραφής & επίβλεψης 

αφαίρεσης παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών 

πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών σε 

περιοχές αρμοδιότητας ΑΔΗΔΜ/ΠΔΜ 

√  √   

23 Απόφαση Καθορισμός τρόπου υπολογισμού ύψους 

προστίμων επί παράνομων υπαίθριων 

διαφημιστικών πλαισίων-διαφημίσεων σε οδούς 

και περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου & Δυτικής 

Μακεδονίας, αρμοδιότητας ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας. 

√  √   

24 Απόφαση Καθορισμός χώρων τοποθέτησης υπαίθριων 

διαφημιστικών πλαισίων-διαφημίσεων σε οδούς 

και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας στις περιοχές 

του άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-

10-2001). 

√  √   

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Απόφαση Αποφάσεις έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ 

και Πολεοδομικών Μελετών τα οποία ανήκουν στις 

εκκρεμείς διαδικασίες σύμφωνα με το αρθ. 13
α
 

παρ. 2 και 3 του Ν 4269/14. 

√  √   

2 Έγγραφο Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η 

διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά προγράμματα 

μελετών (ΓΠΣ) και πολεοδομικών μελετών 

√  √   

3 Απόφαση Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επιχειρηματικών √  √   
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Πάρκων σύμφωνα αρθ.-52 του Ν-3982/11 (ΦΕΚ-

143/Α/17-6-11) 

4 Απόφαση Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός 

σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την 

ανέγερση κοινωφελών κτηρίων εφόσον 

προβλέπεται από ισχύον ΓΠΣ 

√  √   

5 Απόφαση Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής και 

κίνηση διαδικασίας σύνταξης αυτών 

√  √   

6 Απόφαση Ο καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση 

ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, στο πλαίσιο 

των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού".  

√  √   

7 Απόφαση Ο προσδιορισμός της χρήσης γης για παραχώρηση 

ή μίσθωση εκτάσεων γης από το Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ Δημοσίου Τομέα 

√  √   

8 Εισήγηση Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσίων 

εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων 

δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή 

επέκταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων. 

√  √   

9 Απόφαση Καθορισμός γραμμής δόμησης σύμφωνα με το 

αρθ. 6 παρ. 3γ του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) για 

τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. ελάχιστης 

απόστασης κτιρίων. Οι αρμοδιότητες που 

προβλέπονται με το Αρθ-6 παρ.6γ και 7 και το Αρθ-

7 παρ. 3  

√  √   

10 Απόφαση Κύρωση του υφισταμένου, κατά τη δημοσίευση 

του Ν. 3937/11, δικτύου κοινοχρήστων χώρων 

οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου, κατά τις διατάξεις του αρθ. 35 αυτού.  

√  √   

11 Απόφαση Η απόφαση μείωσης της απόστασης των κτιρίων 

από τον άξονα οδού του πρωτεύοντος επαρχιακού 

δικτύου εντός οικισμών προϋφισταμένων του 

1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή 

οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων. 

√  √   

12 Απόφαση Αναγνώριση οδών προϋφισταμένων του 1923 

εκτός σχεδίου.  

√  √   

13 Έγγραφο Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και 

οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού 

οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και 

οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού 

√  √   

14 Απόφαση Η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων για 

κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένων 

σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Α) και του ΠΔ/ 

6-10-78 (538Δ/78).  

√  √   

15 Απόφαση Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης 

των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών 

εγκαταστάσεων ήσσονος σημασίας σε εκτός 

σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 

του ΠΔ6/17-10-1978. 

√  √   
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16 Απόφαση Ο καθορισμός ελεύθερου ύψους υπογείων 

βοηθητικής χρήσης σε ειδικά κτίρια που δεν 

υπάγονται σε αρμόδιο φορέα λειτουργίας. 

√  √   

17 Απόφαση Οι αρμοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται σε 

θέματα επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις 

παρ.3 και 4 του Αρθ-5 καθώς και η αρμοδιότητα 

του αρθ.6 παρ. 5 του ΠΔ-13/22-4-29 (ΦΕΚ-

153/Α/29).  

√  √   

18 Απόφαση Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως 

Ετοιμόρροπων Κατασκευών του αρθ. 7 του ΠΔ/13-

4-29 (ΦΕΚ- 153/Α/13-4-29) σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα. 

√  √   

19 Απόφαση Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων 

κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το αρθ-9 

παρ.10 του Ν-1512/85, ΦΕΚ-4/Α/85.  

√  √   

20 Απόφαση Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, 

αποπεράτωση για κοινωνικούς λόγους και 

μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε πρόστιμο 

εφ' άπαξ σύμφωνα με τα αρθ. 8 παρ. 8.5 και αρθ. 9 

παρ. 8 του Ν-1512/85 ΦΕΚ-4/Α/85. 

√  √   

21 Απόφαση Οργάνωση – Διαδικασίες κατεδάφισης 

(Εξασφάλιση πιστώσεων, Σύνταξη Μελετών και 

τευχών διακήρυξης, τεχνικών περιγραφών)  

√  √   

22 Απόφαση Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα 

κατεδάφισης 

√  √   

23 Απόφαση Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης √  √   

24 Απόφαση Απόφαση για την εκτέλεση της κατεδάφισης. √  √   

25 Έγγραφο Συνδρομή στο έργο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου 

της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περ/κής 

Πολιτικής, για την εκτέλεση των αμετάκλητων 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας 

χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας  

√  √   

26 Απόφαση Έγκριση αποφάσεων Περιφερειακού ή Δημοτικού 

Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων ρύθμισης της 

κυκλοφορίας και έγκριση μελετών που αφορούν 

στη ρύθμιση κυκλοφορίας σύμφωνα με το αρθ. 52 

του ΚΟΚ  

√  √   

27 Απόφαση Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής 

Ν.4030/11(ΦΕΚ-249/Α/25-11-11) σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα. 

√  √   

28 Απόφαση Συγκρότηση ΣΥΠΟΘΑ Ν.4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/25-

11-11) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

√  √   

29 Απόφαση Συγκρότηση «Επιτροπής ελέγχου αυθαιρέτων 

κατασκευών για λόγους προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος» του αρθ. 12 του 

Ν.4178/13 ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 σε κάθε 

√  √   
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Περιφερειακή Ενότητα. 

30 Απόφαση Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) 

"Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη 

πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη 

δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το αρθ.23, παρ.1 

του Ν1337/83", στους Δήμους της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 

√  √   

31 Απόφαση Κατάρτιση καταλόγου από υπαλλήλους ειδικότητας 

γεωλόγου μελών ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ των υπηρεσιών της 

Α.Δ. και των Περιφερειών σύμφωνα με το αρθ 5, 

παρ 5 του Ν4315/2014. 

√  √   

32 Απόφαση Συγκρότηση τετραμελών επιτροπών στην έδρα 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας από τον ΓΓ ΑΔ, 

αρμόδιων για τον προσδιορισμό της αξίας των 

ακινήτων που περιλαμβάνονται σε πράξεις 

εφαρμογής για τις περιοχές που εμπίπτουν στις 

διατάξεις περί εισφορών σε γη και χρήμα σύμφωνα 

με το αρθ 2 παρ 5 του Ν4315/2014.  

√  √   

33 Απόφαση Έκδοση οδηγιών (κυκλοφοριακά, αυθαίρετα, κλπ) √  √   

34 Έγγραφο Ενημέρωση σχετικά με απόψεις – αποστολή 

στοιχείων για θέματα αρμοδιότητάς μας που 

ζητούνται από τις δικαστικές αρχές 

(Πταισματοδικεία, Σ.τ.Ε. κ.τ.λ.), καθώς και 

παρουσία (εάν ζητηθεί) 

√  √   

35 Έγγραφο Παράθεση απόψεων για έκδοση απόφασης ΓΓ επί 

προσφυγών σχετικών με την εφαρμογή της 

πολεοδομικής νομοθεσίας  

√  √   
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9. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Έργα ΑΠΕ  Σύνολο εγγράφων που αφορά την αδειοδότηση 

έργων ΑΠΕ. 

Περιλαμβάνει φακέλους αδειοδότησης έργων 

(φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, 

βιομάζα) με αιτήσεις, δικαιολογητικά, 

αλληλογραφία, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις που 

αφορούν την έκδοση άδειας εγκατάστασης καθώς 

και την τροποποίηση, παράταση αυτής και την 

έκδοση άδειας λειτουργίας καθώς και την 

τροποποίηση, ανανέωση, μεταβίβαση αυτής. 

√    √ 

2 Γεωθερμία Σύνολο εγγράφων που αφορά τη διαδικασία 

εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για 

έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού 

βεβαιωμένων ή πιθανών γεωθερμικών πεδίων 

χαμηλής θερμοκρασίας. 

Περιλαμβάνει αλληλογραφία, μελέτες, 

γνωμοδοτήσεις, φάκελο διαγωνιστικής διαδικασίας 

(προσκλήσεις-προκηρύξεις, υποβληθείσες 

προσφορές, δικαιολογητικά και έγγραφα, 

αποφάσεις συγκρότησης και πρακτικά επιτροπών, 

αποφάσεις έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση 

αποτελέσματος, σύμβαση μίσθωσης κλπ) 

√    √ 

3 Λατομεία Σύνολο εγγράφων που αφορά τη διαχείριση 

λατομείων σε δημόσιες εκτάσεις (έρευνα και 

εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, 

μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών, σχιστολιθικών 

πλακών). 

Περιλαμβάνει φακέλους λατομείων με αιτήσεις, 

δικαιολογητικά, αλληλογραφία, γνωμοδοτήσεις, 

αποφάσεις (αφορούν τη χορήγηση συναίνεσης 

διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή την απόρριψη 

του αντίστοιχου αιτήματος, την έγκριση μίσθωσης 

ή την απόρριψη του αντίστοιχου αιτήματος, την 

έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων ή την 

απόρριψη του αντίστοιχου αιτήματος, την έγκριση 

παράτασης μίσθωσης ή την απόρριψη του 

αντίστοιχου αιτήματος, αυτοδίκαιη λύση της 

μίσθωσης, αποδοχή παραίτησης, καταγγελία 

σύμβασης), βεβαιώσεις παγίων και αναλογικών 

μισθωμάτων. 

√    √ 

4 Αποτελέσματα δειγματοληψιών, 

εργαστηριακών δοκιμών και 

επιτόπου ελέγχων  

Σύνολο εγγράφων που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο 

εκτελούμενων έργων καθώς και τον έλεγχο της 

καταλληλότητας και τον προσδιορισμό των 

φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών αδρανών 

υλικών, εδαφών, ασφαλτικών, σκυροδέματος, 

φυσικών και δομικών υλικών κλπ. Περιλαμβάνει 

φακέλους με αιτήσεις, αλληλογραφία, μελέτες, 

εκθέσεις και δελτία αποτελεσμάτων 

√    √ 
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δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και 

το εργοτάξιο. 

5 Αυθαίρετα σε αιγιαλό και 

παραλία 

Σύνολο εγγράφων που αφορά την αρμοδιότητα της 

εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές 

αιγιαλού και παραλίας. Περιλαμβάνει 

αλληλογραφία, εκθέσεις αυτοψίας, επιμετρήσεις. 

√    √ 

6 Τεχνική Υποστήριξη 

κληροδοτημάτων 

Σύνολο εγγράφων που αφορά την αρμοδιότητα της 

τεχνικής υποστήριξης της Δ/νσης Εθνικών 

Κληροδοτημάτων. Περιλαμβάνει αλληλογραφία, 

αποφάσεις ορισμού επιτροπών, εκθέσεις 

αυτοψίας. 

√    √ 

 

 

10. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Απόφαση 

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου 

για αρδευτική / υδρευτική / βιομηχανική / 

κτηνοτροφική / αγροτοβιομηχανική κ.τ.λ. χρήση  

√ √    

2 Απόφαση 
Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών 

αποβλήτων 
√  √   

3 Απόφαση Απόφαση οριοθέτησης ρεμάτων √  √   

4 Απόφαση 

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών, κατακύρωση 

διαγωνισμών έργων (προμήθεια – παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων) 

√ √    

5 Απόφαση Ένταξη / Απένταξη ακτών κολύμβησης √  √   

6 Απόφαση Αποφάσεις για Πρόστιμα υπέρ Πράσινου Ταμείου √  √   

7 Διαδικτυακή καταχώρηση 
Απογραφή σημείων υδροληψίας για το Εθνικό 

Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 
√  √   

8 Συμβάσεις - Δαπάνες 

Συμβάσεις, πληρωμές δαπανών έργων 

(προγράμματα Interreg, δαπάνες διαχείρισης 

υδρολογικών σταθμών, κ.λ.π.) 

√ √    

9 Έγγραφο 

Βεβαίωση για την μη υποχρέωση χορήγησης 

άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων 

√  √   

10 Έγγραφο 

Αλληλογραφία για την υποβολή στοιχείων 

(Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πληρότητας 

φακέλου κ.λ.π.) 

√  √   

11 Έγγραφο Περιβαλλοντικές Γνωμοδοτήσεις √  √   

12 Έγγραφο 

Έγγραφα – αλληλογραφία για ενημέρωση Πολιτών 

ή Φορέων, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας 

της Υπηρεσίας 

√  √   

13 Έγγραφο 

Τεχνικές Εκθέσεις – Υπομνήματα προς την 

Διοίκηση, προς Δικαστικές Αρχές, προς 

Αστυνομικά Τμήματα κ.λ.π. 

√   √  

14 Έγγραφο 

Πάσης φύσεως αλληλογραφία που δεν υπόκειται 

στις απαγορεύσεις Προστασίας Προσωπικών ή 

Βιομηχανικών δεδομένων 

√  √   

15 Έγγραφο 
Αλληλογραφία που υπόκειται στις απαγορεύσεις 

Προστασίας Προσωπικών ή Βιομηχανικών 
√    √ 
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δεδομένων 

16 Έγγραφο 
Αλληλογραφία για υποβολή στοιχείων, αναφορικά 

με οριοθέτηση ρεμάτων 
√     

17 Αρχείο - Μελέτες 

Φάκελοι δικαιολογητικών – μελετών για έκδοση 

αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδατικών πόρων 

√  √   

18 Αρχείο - Μελέτες 
Φάκελοι δικαιολογητικών – μελετών Οριοθέτησης 

ρεμάτων 
√  √   

19 Αρχείο - Μελέτες 
Φάκελοι - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

που αφορούν αδειοδοτήσεις έργων 
√  √   

20 Μελέτη 
Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής 

ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου  
√  √   

21 Μελέτη 

Εργαλεία Διαχείρισης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού 

διαμερίσματος Ηπείρου 

√  √   

22 Αρχείο 
Μηνιαίες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις των 

υδρολογικών σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου 
√  √   

23 Αρχείο 
Συμβάσεις παρατηρητών υδρολογικών σταθμών 

Περιφέρειας Ηπείρου 
√  √   

24 Αρχείο 

Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων σε 

εφαρμογή της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 

√  √   

25 Αρχείο 
Ημερήσιο παρουσιολόγιο υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας 
√  √   

26 Απόφαση Αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων √   √  

27 Αρχείο Υπηρεσιακοί φάκελοι αδειών υπαλλήλων √  √   

28 Αρχείο Υπηρεσιακά οχήματα √  √   

 

 

11. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Αρχείο Πρωτόκολλο Υπηρεσίας √  √   

2 Απόφαση Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για αρδευτική / 

υδρευτική / βιομηχανική κ.τ.λ. χρήση 

√  √   

3 Απόφαση Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 

υδατικών πόρων ανόρυξης νέας ή αντικατάστασης 

γεώτρησης για αρδευτική / υδρευτική / 

κτηνοτροφική / αγροτοβιομηχανική κ.τ.λ. χρήση 

√  √   

4 Αρχείο Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης αδειών √   √  

5 Αρχείο Οριοθέτηση ρεμάτων √ √    

6 Μελέτη Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 

αφορούν αδειοδοτήσεις 

√   √  

7 Απόφαση Ένταξη / Απένταξη ακτών κολύμβησης √ √    

8 Απόφαση Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών 

αποβλήτων 

√  √   

9 Μελέτη Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής 

ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής 

Μακεδονίας 

√   √  

10 Μελέτη Εργαλεία Διαχείρισης του Σχεδίου Διαχείρισης των √   √  
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λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού 

διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας 

11 Αρχείο Μηνιαίες υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις των 

υδρολογικών σταθμών Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

√   √  

12 Αρχείο Συμβάσεις παρατηρητών υδρολογικών σταθμών 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

√   √  

13 Αρχείο Πρόστιμα υπέρ Πράσινου Ταμείου √   √  

14 Αρχείο Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων σε 

εφαρμογή της παρ.2β του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 

√  √   

15 Αρχείο Απογραφή σημείων υδροληψίας για το Εθνικό 

Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 

√   √  

16 Αρχείο Ημερήσιο παρουσιολόγιο υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας 

√   √  

17 Αρχείο Υπηρεσιακοί φάκελοι αδειών υπαλλήλων √   √  

18 Αρχείο Υπηρεσιακά οχήματα √  √   
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Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

12. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. Νέοι Γεωργοί 

«Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Κ.Υ.Α. 

448/2001 Κ.Υ.Α.609/2005 

(5 προκηρύξεις 2001,2002, 

2003,2005,2006) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης 

√    √ 

2 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 

του ΠΑΑ 2007 – 2013 Κ.Υ.Α. 

708/2008  

(2 προκηρύξεις 2009,2014) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις (μόνο για το 2009), 

Αποφάσεις Έγκρισης ή Απόρριψης, Τροποποιήσεις 

αυτών, Αποφάσεις Απένταξης, Φάκελοι πληρωμών 

√    √ 

3 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

532/2003, 637/2005 (4 

προκηρύξεις) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής, 

Πρακτικά Ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

√    √ 

4 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

Επενδύσεις προώθησης της 

πολυαπασχόλησης, Κ.Υ.Α. 

451/2002, 532/2003, 637/2005 (3 

προκηρύξεις) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής, 

Πρακτικά Ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

√    √ 

5 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

Καθιέρωση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας ΚΥΑ 

506/2002 (3 προκηρύξεις) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής 

√    √ 

6 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

Μετεγκατάσταση 

πτηνο/κτηνοτροφικών μονάδων 

ΚΥΑ 486/2002 (3 προκηρύξεις) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής, 

Πρακτικά Ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

√    √ 

7 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων 

ΚΥΑ 505/2002 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής 

√     √ 

8 Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. Επενδύσεις στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

532/2003 (3 προκηρύξεις ετών 

2002,2003,2005) 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης  

√     

√ 

9 Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. Επενδύσεις στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 637/2005 (1 

προκήρυξη) 

Πρακτικά Γνωμοδοτικής Επιτροπής, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης  

√    √ 

10 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα Ανάπτυξης του 

Μέτρα 4.7, 4.7.1, 4.7.2.  

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

√    √ 
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Αγροτικού Χώρου", Κ.Υ.Α. 

505/2002 (Προκηρύξεις ετών 

2004,2005,2006) 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής, 

Πρακτικά Ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

11 Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006, 

ΟΠΑΑΧ- Επενδύσεις προώθησης 

της πολυαπασχόλησης, Κ.Υ.Α. 

532/2003  

Μέτρα 4.3.1, 4.3.2 

Φάκελοι υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, 

αξιολογήσεις, γνωμοδοτήσεις, Αποφάσεις 

Έγκρισης ή Απόρριψης, Φάκελοι πληρωμής, 

Πρακτικά Ελέγχου μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

√    √ 

12 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Φάκελοι για ανανέωση μίσθωσης θαλάσσιας 

έκτασης και τροποποίηση άδειας λειτουργίας 

θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών 

√    √ 

13 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Φάκελοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή 

ανανέωση άδειας λειτουργίας χερσαίων μονάδων 

υδατοκαλλιεργειών 

√    √ 

14 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Αποφάσεις μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης και 

τροποποίησης άδειας λειτουργίας θαλάσσιων 

υδατοκαλλιεργειών 

√ √    

15 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Αποφάσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή 

ανανέωσης άδειας λειτουργίας χερσαίων 

μονάδων υδατοκαλλιεργειών 

√ √    

16 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Αποφάσεις για συλλογή υδρόβιων οργανισμών για 

ερευνητικούς σκοπούς 

√ √    

17 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Έγκριση νηολόγησης/λεμβολόγησης βοηθητικών 

σκαφών υδατοκαλλιέργειας άρθρου 17 του Ν. 

4150/2013 

√    √ 

18 Αλιεία-υδατοκαλλιέργειες Έγκριση απελευθέρωσης γυαλόχελων ΥΑ 

643/39462/1.4.2013 ΥΠΑΑΤ 

√ √    

 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων σε 

εφαρμογή του Νόμου 221/74 

Φάκελοι με δικαιολογητικά για παραχώρηση 

εποικιστικών εκτάσεων για την ανέγερση 

σταβλικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου 221/74.  

√    √ 

2 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων ε 

εφαρμογή του Νόμου 994/79 

Φάκελοι με δικαιολογητικά για παραχώρηση 

εκτάσεων προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.τ.λ. για 

την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου 994/79. 

√    √ 

3 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων σε 

εφαρμογή του Νόμου 221/74 

Αποφάσεις παραχώρησης ή ανάκλησης 

εποικιστικών εκτάσεων για την ανέγερση 

σταβλικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου 221/74.  

√ √    

4 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων σε 

εφαρμογή του Νόμου 994/79 

Αποφάσεις παραχώρησης ή ανάκλησης εκτάσεων 

προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.τ.λ. για την 

εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου 994/79. 

√ √    
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13. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 «Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Νέοι 

Αγρότες, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., Κ.Υ.Α. 

448/2001, 1η Προκήρυξη (2001) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών  √ √    

2 «Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Νέοι 

Αγρότες, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., Κ.Υ.Α. 

448/2001, 2η Προκήρυξη (2002) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών  √ √    

3 «Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Νέοι 

Αγρότες, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., Κ.Υ.Α. 

448/2001, 3η Προκήρυξη (2003) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών  √ √    

4 «Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Νέοι 

Αγρότες, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., Κ.Υ.Α. 

609/2005, 1η προκήρυξη (2005) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών  √ √    

5 «Βελτίωση ηλικιακής σύνθεσης 

αγροτικού πληθυσμού», Νέοι 

Αγρότες, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., Κ.Υ.Α. 

609/2005, 2η προκήρυξη (2006) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών  √ √    

6 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 

Π.Α.Α. 2007 – 2013, Κ.Υ.Α. 

708/2008, 

1η Προκήρυξη (2009) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών 

√ √    

7 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 

Π.Α.Α. 2007 – 2013, Κ.Υ.Α. 

708/2008, 

2η Προκήρυξη (2014) 

Κατάσταση δικαιούχων Νέων Αγροτών 

√ √    

8 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 1η Προκήρυξη 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μεγάλων εκμεταλλεύσεων 

√ √    

9 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 1η Προκήρυξη 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μικρών εκμεταλλεύσεων 

√ √    

10 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 2η Προκήρυξη 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μεγάλων εκμεταλλεύσεων 

√ √    

11 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 451/2002, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 2η Προκήρυξη 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μικρών εκμεταλλεύσεων 

√ √    
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12 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 532/2003, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 3η Προκήρυξη (2003) 

Κατάσταση δικαιούχων αγροτών √ √    

13 Επενδύσεις τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Κ.Υ.Α. 637/2005, 

Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2000-

2006, 4η Προκήρυξη (2006) 

Κατάσταση δικαιούχων αγροτών √ √    

14 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 451/2001, 1η 

Προκήρυξη έτους 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μεγάλων εκμεταλλεύσεων 

√ √    

15 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 451/2001, 1η 

Προκήρυξη έτους 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μικρών εκμεταλλεύσεων 

√ √    

16 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 451/2001, 2η 

προκήρυξη έτους 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μεγάλων εκμεταλλεύσεων √ √    

17 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 451/2001, 2η 

Προκήρυξη έτους 2002 

Κατάσταση δικαιούχων μικρών εκμεταλλεύσεων √ √    

18 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 532/2003, 3η 

Προκήρυξη (2003) 

Κατάσταση δικαιούχων αγροτών √ √    

19 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ζωικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 637/2005, 4η 

Προκήρυξη (2006) 

Κατάσταση δικαιούχων αγροτών √ √    

20 Επενδύσεις στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις φυτικής 

παραγωγής, Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-

2006, Κ.Υ.Α. 637/2005, 

Προκήρυξη 2006 

Κατάσταση δικαιούχων αγροτών √ √    

21 Γεωργοοικονομικοί δείκτες 

Δυτικής Μακεδονίας 
Βιβλίο δεικτών 2002 

√   √  

22 Γεωργοοικονομικοί δείκτες 

Δυτικής Μακεδονίας 

Βιβλίο δεικτών 2003 √   √  

23 Γεωργοοικονομικοί δείκτες 

Δυτικής Μακεδονίας 

Βιβλίο δεικτών 2004 √   √  
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24 Γεωργοοικονομικοί δείκτες 

Δυτικής Μακεδονίας 

Βιβλίο δεικτών 2005 √   √  

25 Γεωργοοικονομικοί δείκτες 

Δυτικής Μακεδονίας 

Βιβλίο δεικτών 2009 √   √  

26 Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών 

μονάδων, Π.Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, Κ.Υ.Α 

486/2002, Προκήρυξη 2003 

Κατάσταση δικαιούχων κτηνοτρόφων √ √    

27 Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών 

μονάδων, Π.Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, Κ.Υ.Α 

486/2002, Προκήρυξη 2004-

2005, εντός και εκτός ειδικών 

ζωνών Ο.Π.Α.Α.Χ. 

Κατάσταση δικαιούχων κτηνοτρόφων √ √    

28 Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών 

μονάδων, Π.Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, Κ.Υ.Α 

486/2002, Προκήρυξη 2006 

Κατάσταση δικαιούχων κτηνοτρόφων √ √    

29 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων σε 

εφαρμογή του Νομοθετικού 

Διατάγματος 221/74. (Άρθρο 6) 

Κατάσταση παραχωρήσεων εποικιστικών 

εκτάσεων κυριότητας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανέγερση 

σταυλικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια 

εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74.  

√ √    

30 Παραχώρηση δημοσίων 

εποικιστικών εκστάσεων σε 

εφαρμογή του Νόμου 994/79 

Κατάσταση δωρεάν παραχωρήσεων κοινοχρήστων 

εποικιστικών εκτάσεων προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ κ.τ.λ. για την εκπλήρωση κοινωφελούς 

σκοπού στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 6 του 

Νόμου 994/79.  

√ √    

31 Άδειες σκοπιμότητας ίδρυσης ή 

επέκτασης σφαγείων ετήσιας 

παραγωγής κρέατος άνω των 801 

τόνων (Ν. 111/1975, Π.Δ. 

460/1978)  

Κατάσταση αδειοδοτήσεων σφαγείων √  √   

32 Γνωμοδοτήσεις επενδυτικών 

προτάσεων του πρωτογενή 

τομέα στα πλαίσια του Νόμου 

3299/2004 (Αναπτυξιακός νόμος) 

Κατάσταση γνωμοδοτήσεων επενδυτικών 

προτάσεων 

√  √   

33 Αλιεία – Άδειες λειτουργίας 

λιμναίων μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

Κατάσταση αδειών λειτουργίας λιμναίων μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

√  √   

34 Αλιεία – Άδειες λειτουργίας 

χερσαίων μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας 

Κατάσταση αδειών λειτουργίας χερσαίων 

μονάδων υδατοκαλλιέργειας 

√  √   

35 Αλιεία – Αποφάσεις χορήγησης 

άδειας λειτουργίας 

ιχθυογεννητικών σταθμών 

Κατάσταση αδειών λειτουργίας ιχθυογεννητικών 

σταθμών 

√  √   

36 Αλιεία – Άδειες για συλλογή 

υδρόβιων οργανισμών για 

ερευνητικούς σκοπούς 

Κατάσταση αδειών για συλλογή υδρόβιων 

οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς 

√  √   

37 «Ολοκληρωμένα προγράμματα 

ανάπτυξης του αγροτικού 

Κατάσταση δικαιούχων √  √   
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χώρου» Π.Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, Κ.Υ.Α. 

505/2002, Προκήρυξη έτους 

2003 

38 «Ολοκληρωμένα προγράμματα 

ανάπτυξης του αγροτικού 

χώρου» Π.Ε.Π. Δυτικής 

Μακεδονίας 2000-2006, Κ.Υ.Α. 

505/2002, Προκήρυξη έτους 

2005 

Κατάσταση δικαιούχων √  √   

39 Πρόγραμμα πρόωρης 

συνταξιοδότησης αγροτών (Καν. 

2079/92 Ε.Ο.Κ. ή Καν. 1257/99 

Ε.Ε.)  

Κατάσταση προσφυγών - ενστάσεων κατά 

αποφάσεων του αιρετού Περιφερειάρχη ή 

νομάρχη στα πλαίσια εφαρμογής της 

408583/6914/29-11-2000 Κ.Υ.Α. 

√  √   

40 Εξισωτική αποζημίωση», 

Πρόγραμμα οικονομικών 

ενισχύσεων στις ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές περιόδου 

2000-2006 (Μέτρο 2.1 του 

Ε.Π.Α.Α.Υ) 

Κατάσταση προσφυγών - ενστάσεων κατά 

αποφάσεων των Νομαρχών στα πλαίσια 

εφαρμογής του Καν. 1257/99 

√  √   

 

 

14. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες 

διαταγές κ.τ.λ. 

√  √   

2 Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου 

Πάγου - Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ κλπ 

√  √   

3 Προσωπικό – Οργάνωση και 

λειτουργία Υπηρεσίας 

Διοικητική διάρθρωση, οργάνωση, κατανομή 

αρμοδιοτήτων  

√    √ 

  Μισθοδοσία - Οδοιπορικά  √    √ 

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων – κανονικές – 

αναρρωτικές άδειες  

√    √ 

  Συγκρότηση Επιτροπών √  √   

  Αλληλογραφία με άλλες αρχές (Υπουργείο, Δ/νσεις, 

Δασαρχεία κλπ) 

√  √   

4 Αιτήματα - Καταγγελίες 

πολιτών 

Φάκελος ανά υπόθεση μετά της αλληλογραφίας 

κλπ 

√   √  

5 Προστασία δασών & 

αγροπεριβάλλοντος &  

Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων 

(CITES) 

Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (και αντιπυρικής 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων κλπ)  

√  √   

   Πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομιών (ετήσιο) √  √   

   Φάκελος Πράξεων χαρακτηρισμού √  √   

  Αποφάσεις Τ.Ε.Ε.Α. - Α/θμίων & Β/θμίων Ε.Ε.Δ.Α. - 

Διοικητικών Δικαστηρίων - Σ.τ.Ε. κλπ  

√  √   

  Αποφάσεις παραχώρησης, αλλαγής χρήσης, και 

επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις 

δασωθέντες αγρούς κλπ, τίτλοι ιδιοκτησίας (ανά 

√  √   
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είδος - κατηγορία επέμβασης) 

  Αποφάσεις έγκρισης, επιτρεπτών επεμβάσεων για 

ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού κλπ 

√    √ 

  Φάκελοι κατεδαφίσεων αυθαίρετων κτισμάτων  √  √   

  Φάκελοι αναδασωτέων εκτάσεων (κηρύξεις –

άρσεις)  

√  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ, Α.Ε.Π.Ο. για έργα - 

επεμβάσεις εντός δασών, δασικών εκτάσεων κλπ.)  

√  √   

  Στατιστικά στοιχεία (Πυρκαγιές, αγροτικών 

αδικημάτων, αναδασώσεις κλπ) 

√  √   

  Φάκελος φυτοϋγειονομικού ελέγχου (Νομοθεσία, 

επιτροπές, ασθένειες, προσβολές κλπ)  

√  √   

 Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων 

(Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης 

CITES) 

Νόμοι, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιες διαταγές κλπ. 

√  √   

   Μητρώο √  √   

  Στατιστικά στοιχεία – Περιοδικές Εκθέσεις √  √   

  Άδειες - Εγκρίσεις √  √   

  Έλεγχος - καταγγελίες √   √  

6  Διαχείριση – Εκμετάλλευση 

δασών και δασικών εκτάσεων 

Έγκριση - θεώρηση διαχειριστικών σχεδίων και 

πινάκων υλοτομίας δημοσίων και μη δασών  

√  √   

  Αποφάσεις αναγνώρισης δασών και δασικών 

εκτάσεων (Σ.Ι.Δ.) 

√  √   

  Εκμετάλλευση δημοσίων και μη δασών κλπ √  √   

  Δασικοί Συνεταιρισμοί √  √   

   Έκτακτες καρπώσεις √  √   

   Δευτερεύουσες και λοιπές καρπώσεις  √  √   

  Πρωτόκολλα εγκατάστασης - Τελικής Επιθεώρησης 

- παράτασης υλοτομίας δασών, κληροτεμαχίων κλπ 

√  √   

  Δ.Α.Δ. (καυσοξύλευσης, βοσκής κλπ.) √  √   

7 Θήρα - Αλιεία - Βοσκότοποι – 

Εθνικά Πάρκα 

Αποφάσεις για προστασία πανίδας, χλωρίδας  √  √   

  Εγκρίσεις, άδειες έρευνας, φωτογράφισης κλπ. √  √   

  Σχέδια και τεχνικές εκθέσεις εμπλουτισμού 

βιοτόπων, εκτροφείων θηραμάτων, Ε.Κ.Π.(και 

πυρήνων προσαρμογής), Κ.Α.Ζ. κλπ.  

√  √   

  Άδειες θήρας και ανακλήσεις √  √   

  Εποπτεία και έγκριση απολογισμού και 

προϋπολογισμού Κυνηγετικών Οργανώσεων 

(Συλλόγων & Ομοσπονδιών)  

√  √   

  Έγκριση μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων √  √   

  Φάκελοι Εθνικών πάρκων και προστατευόμενων 

περιοχών 

√  √   

  Διαχείριση ασθενειών – επιδημιών (Λύσσα κλπ) √  √   

  Δ.Α.Δ. (θήρας, αλιείας, κλπ)  √  √   

8 Δασοτεχνικά Έργα - Εργασίες Φάκελος ετήσιων σχεδίων Προγραμμάτων δασικής 

ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας  

√  √   

  Έγκριση και θεώρηση μελετών υδρονομικών έργων 

(χειμάρρων, αναδασώσεων κλπ) /ανά έργο 

√  √   

  Έγκριση και θεώρηση μελετών έργων δασικής √  √   
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οδοποιίας (συντήρηση, βελτίωση, διάνοιξη)/ανά 

έργο 

  Έγκριση και θεώρηση μελετών έργων 

υποβαθμισμένων δασών/ανά έργο  

√  √   

  Έγκριση και θεώρηση μελετών Δασικής 

Αναψυχής/ανά έργο 

√  √   

  Προγραμματικές Συμβάσεις √  √   

  Φυτώρια (Δασικά φυτώρια, σποροπαραγωγή κλπ) √  √   

  Στατιστικά στοιχεία √  √   

9  Προγράμματα - Κανονισμοί  Κανονισμοί Δάσωσης (1257/99, 2080/92 κλπ) √  √   

  Μέτρο 123Β √  √   

  Κανονισμός Ξυλείας √  √   

10 Δασικό Κτηματολόγιο α) Νόμοι, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιες διαταγές κλπ. 

√  √   

  β) Δασικοί χάρτες (ανά Δ/νση) √  √   

  γ) Φάκελος αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών √  √   

11 Διαχείριση χρηματικού –υλικού 

& λοιπού εξοπλισμού  

Γενικά οχημάτων - μηχανημάτων (προμήθεια 

υλικών, αμοιβές εργασίας-συντήρηση κλπ)  

√  √   

  Γενικά ηλεκτρονικού & λοιπού εξοπλισμού (Η/Υ, 

προμήθεια συναφών υλικών, έπιπλα γραφείου 

κλπ) 

√  √   

  Πάγιες δαπάνες – λειτουργικά έξοδα υπηρεσίας 

(μετά των δικαιολογητικών) 

√  √   

  Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπού 

εξοπλισμού (μετά των δικαιολογητικών) 

√  √   

 

 

15. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες 

διαταγές κ.τ.λ. 
√  √   

2 Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου 

Πάγου - Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.Κ 

√  √   

3 Οργάνωση υπηρεσίας -

Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις 

Διοικητική διάρθρωση 
√  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου 

√  √   

  Παραλαβή - διάθεση – χρέωση βιβλίων √    √ 

  Διαχείριση μόνιμου και μη υλικού. √    √ 

  Συμβάσεις προμηθειών √  √   

  Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων √  √   

  Προαγωγή - ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου, 

ακύρωση εργοληπτικού πτυχίου 
√  √   
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4 Διοίκηση και Διαχείριση Δασών 

και Δ.Ε. 

Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών 
√  √ 

  

  Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√  √ 

  

  Επιλογή και τρόπος παραχώρησης εκμετάλλευσης 

δασών που ανήκουν στο δημόσιο 
√  √ 

  

  Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση 
√  √   

  Πρωτόκολλα εγκατάστασης και τελικής 

επιθεώρησης υλοτομίας 
√  √   

  Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας μη δημοσίων δασών 
√  √   

  Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής √  √   

  Έκδοση αδειών υλοτομίας σε δημόσια και μη δάση √  √   

  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και 

δασωθέντες αγρούς 
√   √  

  Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√  √   

  Σύνταξη διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημόσια δάση 
√  √   

  Σύνταξη πινάκων παραγωγής και εισπράξεων από 

δημόσια δάση  
√  √   

  Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  √   

  Ανάθεση σύνταξης μελετών διαχείρισης δημοσίων 

δασών 
√  √   

  Έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξυλεύσεων 

και μεταφοράς δασικών προϊόντων 
√  √   

5 Δασοτεχνικά έργα Απόφαση σύνταξης μελέτης δασοτεχνικού έργου √  √   

  Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού 

έργου 
√  √   

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα  √  √   

  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής 

εργασιών 
√  √   

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √  √   

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων √  √   

  Έγκριση λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης δημοπράτησης δασοτεχνικών 

έργων 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων √  √   

  Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής αφανών 

εργασιών 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 
√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου 
√  √   

  Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας 
√  √   

6 Προστασία Δασών Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά παραβατών 

της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 
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  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√   √ 

 

  Επιβολή διοικητικών προστίμων σε παραβάτες της 

δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √  √   

  Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών 

παραβάσεων 
√  √   

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών και έκδοση απόφασης 

τελεσιδικίας επ’ αυτών 

√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Καθορισμός τιμήματος κατασχεθέντων προϊόντων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης άδειας επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης 

√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων 
√  √   

  Πρόταση άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού του Δασάρχη 
√  √   

  Έκδοση απόφασης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, 

μελισσοκομείων και λατομείων 
√  √   

  Ανανέωσης άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων και 

μελισσοκομείων 
√  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για έκδοση ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγή 

από περιβαλλοντικούς όρους 

√  √   

  Αγροτικά αδικήματα √  √   

  Πρόγραμμα δασοπροστασίας √  √   

  Πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομίας √  √   

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√  √   

  Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, εκδόσεις μητρώων √  √   

7 Θήρα –Αλιεία Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που 

έχουν καταδικαστεί 
√  √   

  Ίδρυση – τροποποίηση - κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής  
√  √   

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους, έγκριση προϋπολογισμού και 

απολογισμού κυνηγετικών συλλόγων 

√   √  

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη 

κυνηγετικών συλλόγων για προμήθεια αυτοκινήτου 
√  √   

  Διάθεση πτερωτών θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ικανότητας 

κυνηγών 
√  √   

  Έγκριση λειτουργίας των κυνηγετικών συλλόγων √  √   

  Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων 
√  √   
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8 Δασικό Κτηματολόγιο - 

Φωτοερμηνευτικό - 

Χαρτογραφικό υλικό 

Νόμοι - Εγκύκλιοι 

√ 

 

√ 

  

  Δασικοί χάρτες √    √ 

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945 - 1996 - 2007 √    √ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945 – 1960 - 1985 √    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √  √   

  Εδαφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 √    √ 

  Γεωμορφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Τοπογραφικά διαγράμματα αναδασωτέων 

εκτάσεων  
√  √   

  Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή 

αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

√  √   

9 Κανονισμοί - Λοιπές αποφάσεις Κανονισμός δάσωσης γεωργικών εκτάσεων √  √   

  Μέτρο 123 Β √  √   

  Ετήσια πριμοδότηση δικαιούχων κανονισμών της 

Ε.Ε. 

√    
√ 

  Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικού 

μηχανήματος 

√  
√ 

  

 

 

16. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Νομοθεσία 
Νόμοι- Προεδρικά διατάγματα-Εγκύκλιες διαταγές 

κ.λ.π. 
√  √   

2. Αποφάσεις/Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας –Αρείου 

Πάγου-Ελεγκτικού Συνεδρίου-Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. 

√  √   

3. 
Οργάνωση υπηρεσίας –

Αποφάσεις/Διοικητικές Πράξεις 
Διοικητική Διάρθρωση & οργάνωση √  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων  √    √ 

  Στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  

Έκδοση, προαγωγή, ανανέωση και ακύρωση 

πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών 

έργων 

√  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

 
 Στατιστικά - απολογιστικά στοιχεία όλων των 

κατηγοριών 

√ 
 

√ 
  

 
 Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

√ 
 

√ 
  

  Αίτημα έγκρισης δαπάνης √  √   
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 Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

υλικών 

√ 
 

√ 
  

4. Αιτήματα-καταγγελίες πολιτών Αιτήσεις √    √ 

5. Διαχείριση χρηματικού -Δαπάνες Γενικά Αυτ/των √  √   

  Προμήθεια Υλικών √  √   

  Αμοιβές εργασίας-Συντήρηση υλικών √  √   

6. Διαχείριση Δασών 
Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών – 

Παραχωρήσεις - Πρωτόκολλα 
√  √   

 
 Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√  √   

  
Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση. 
√  √   

 
 Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημοτικά δάση 
√  √   

  

Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών 

μελετών και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και 

μη δημόσια δάση 

√  √   

 

 Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροτεμάχια, 

δασοτεμάχια, κληροτεμάχια και δασωθέντες 

αγρούς 

√  √   

 
 Απόφαση έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων 

δασοτεμαχίων μέχρι 50 στρ. 
√  √   

 
 Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα 
√  √   

 
 Αλληλογραφία που αφορά έκτακτες καρπώσεις 

δημοσίων και μη δημοσίων δασών. 
√  √   

  Αποφάσεις αναγνώρισης δασωθέντων αγρών √  √   

  

Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  
√ 

 
  

  Ανάθεση σύνταξης και έγκριση μελετών √  √   

  
Αποφάσεις Διαχείρισης βάσει του Ν.Δ. 86/1969 

ΦΕΚ 7/Α’/1969 
√  √   

  Απόφαση καθορισμού μισθώματος √  √   

  Θεώρηση διπλοτύπων βιβλίων-Εντύπων √    √ 

7. Δασοτεχνικά έργα 
Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών 

έργων. 
√  

√ 

 
  

  Αποφάσεις σύνταξης μελέτης δασοτεχνικών έργων √  √   

  Μελέτες δασοτεχνικών έργων √  √   

  Διακηρύξεις Δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα √  √   

 
 Συμβάσεις - απευθείας ανάθεση με ανάδοχο 

δασοτεχνικού έργου 

√ 
 

√ 
  

 
 Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής 

√ 
 

√ 
  

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων √  √   

  Έγκριση λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών      

  
Αποφάσεις έγκρισης μελετών δημοπράτησης 

δασοτεχνικών έργων. 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού. √  √   
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  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων. √  √   

  
Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής. 
√  √   

  
Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 
√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου. 
√  √   

  

Απόφαση καθορισμού του τρόπου ανάθεσης των 

εκτελούμενων δασοτεχνικών έργων δημόσιου 

δασούς 

√  √   

  Εγκριτική απόφαση διενεργείας διαγωνισμού √  √   

  
Εγκριτική απόφαση πρωτόκολλων παραλαβής 

δασικών έργων 
√  √   

  
Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις 

για έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας. 
√  √   

  Προγραμματικές Συμβάσεις √  √   

8. Προστασία Δασών 

Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης. 

Φάκελος παραχωρήσεων-κατεδαφίσεων 

√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων. 
√  √   

  
Πράξεις Πληροφοριακού Χαρακτήρα του άρθρου 

45 του Ν998/79 
√  √   

  
Απόφαση έγκρισης επί Π.Π.Δ., περιβαλλοντικής 

άδειας, Μ.Π.Ε. 
√  √   

  Εξαγορά – Παραχώρηση Εκτάσεων √  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί περιβαλλοντικών μελετών √  √   

  Έκδοση Ρυθμιστικών Διατάξεων √  √   

 
 Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων της δασικής και 

αγροτικής νομοθεσίας 
√    √ 

 
 Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√  √   

 

 Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και 

είσπραξη προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας 

√    √ 

 

 Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής και αγροτικής 

νομοθεσίας 

√    √ 

  Έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων √  √   

 
 Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών 

παραβάσεων 
√  √   

 
 Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών 
√  √   

 
 Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων 

χαρακτηρισμού 
√  √   

  Εισήγηση για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων √  √   
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 Εισηγήσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων 

δασικής μορφής 
√  √   

  Εισηγήσεις για παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων  √  √   

  Αποφάσεις εγκατάστασης ποιμνιοστασίων √  √   

  Αποφάσεις εγκατάστασης μετεωρολογικών ιστών √  √   

 
 Γνωμοδοτήσεις χορήγησης ή μη αδείας 

μεταλλευτικών ερευνών 
√  √   

  
Αποφάσεις άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  Πράξεις χαρακτηρισμού √  √   

  
Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού των Δασαρχείων Π.Ε. 
√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α & Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Έγκριση σχεδίων Δ.Α.Δ των Δασαρχείων της Π.Ε. √  √   

  
Ανανέωση άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων & 

μελισσοκομείων. 
√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με Αγροτικά αδικήματα. √  √   

  
Απόφαση ορισμού αντιπρόσωπου για παράσταση 

πολίτικης αγωγής 
√  √   

  
Διαχείριση περαστικών προσέγγισης αρκούδων σε 

κατοικημένες περιοχές. 
√  √   

  
Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (αντιπυρικής 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων) 
√    √ 

  Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομίας √    √ 

9. 
Προγράμματα – Κανονισμοί -

Μέτρα 
Κανονισμός ξυλείας √  √   

  Κανονισμός Δάσωσης Γεωργικών Γαιών √  √   

  Μέτρο 123 Β. √  √   

10. Θήρα - Αλιεία Έγκριση χορήγησης και ανάκλησης άδειας θήρας. √  √   

  Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Έκθεση επαλήθευσης εμπλουτισμού θηραμάτων √  √   

 
 Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού 

κυνηγετικών συλλογών 

√ 
 

√ 
  

 
 Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους 

κυνηγετικούς συλλόγους 

√ 
 

√ 
  

  
Αναγνώριση ή ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού 

φύλακα θήρας 
√  √   

  
Ίδρυση – τροποποίηση – κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής. 
√  √   

  Διάθεση θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  Έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών συλλόγων √  √   

  
Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων. 
√  √   

11. Αποφάσεις 
Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικών 

μηχανημάτων 
√  √   

 

 Αλληλογραφία σχετική με την ετήσια πριμοδότηση 

των δικαιούχων που είναι ενταγμένοι στους 

κανονισμούς ΕΟΚ 2080/92 και 1257/99 

√ 

 

√ 

  

12. Δασικό Κτηματολόγιο Χορήγηση Πιστοποιητικού βεβαίωσης χαρακτήρα √   √  
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έκτασης και απόσπασμα δασικού χάρτη 

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  

Δήλωση ιδιοκτησίας - προβολή δικαιωμάτων 

ελληνικού δημόσιου στα πλαίσια του 

κτηματολογίου 

√    √ 

  Ορθοφωτοχάρτες √    √ 

  Αεροφωτογραφίες √    √ 

13 Χαρτογραφικό υλικό Χάρτες διαχειριστικών μελετών √  √   

  Χάρτες Γ.Υ.Σ √    √ 

 

 

17. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες 

διαταγές κ.τ.λ. 
√  √   

2 Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου 

Πάγου - Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.Κ 

√  √   

3 Οργάνωση υπηρεσίας -

Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις 

Διοικητική διάρθρωση 
√  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου 

√  √   

  Παραλαβή - διάθεση – χρέωση βιβλίων √    √ 

  Διαχείριση μόνιμου και μη υλικού. √    √ 

  Συμβάσεις προμηθειών √  √   

  Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων √  √   

  Προαγωγή - ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου, 

ακύρωση εργοληπτικού πτυχίου 
√  √   

4 Διοίκηση και Διαχείριση Δασών 

και Δ.Ε. 

Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών 
√  √ 

  

  Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√  √ 

  

  Επιλογή και τρόπος παραχώρησης εκμετάλλευσης 

δασών που ανήκουν στο δημόσιο 
√  √ 

  

  Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση 
√  √   

  Πρωτόκολλα εγκατάστασης και τελικής 

επιθεώρησης υλοτομίας 
√  √   

  Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας μη δημοσίων δασών 
√  √   

  Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής √  √   

  Έκδοση αδειών υλοτομίας σε δημόσια και μη δάση √  √   
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  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και 

δασωθέντες αγρούς 
√   √  

  Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√  √   

  Σύνταξη διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημόσια δάση 
√  √   

  Σύνταξη πινάκων παραγωγής και εισπράξεων από 

δημόσια δάση  
√  √   

  Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  √   

  Ανάθεση σύνταξης μελετών διαχείρισης δημοσίων 

δασών 
√  √   

  Έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξυλεύσεων 

και μεταφοράς δασικών προϊόντων 
√  √   

5 Δασοτεχνικά έργα Απόφαση σύνταξης μελέτης δασοτεχνικού έργου √  √   

  Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού 

έργου 
√  √   

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα  √  √   

  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής 

εργασιών 
√  √   

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √  √   

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων √  √   

  Έγκριση λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης δημοπράτησης δασοτεχνικών 

έργων 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων √  √   

  Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής αφανών 

εργασιών 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 
√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου 
√  √   

  Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας 
√  √   

6 Προστασία Δασών Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά 

παραβατών της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√   √ 

 

  Επιβολή διοικητικών προστίμων σε παραβάτες της 

δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √  √   

  Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών √  √   
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παραβάσεων 

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών και έκδοση απόφασης 

τελεσιδικίας επ’ αυτών 

√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Καθορισμός τιμήματος κατασχεθέντων προϊόντων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης άδειας επέμβασης σε δάση 

και δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης 

√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων 
√  √   

  Πρόταση άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού του Δασάρχη 
√  √   

  Έκδοση απόφασης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, 

μελισσοκομείων και λατομείων 
√  √   

  Ανανέωσης άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων και 

μελισσοκομείων 
√  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για έκδοση ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγή 

από περιβαλλοντικούς όρους 

√  √   

  Αγροτικά αδικήματα √  √   

  Πρόγραμμα δασοπροστασίας √  √   

  Πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομίας √  √   

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√  √   

  Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, εκδόσεις μητρώων √  √   

7 Θήρα –Αλιεία Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που 

έχουν καταδικαστεί 
√  √   

  Ίδρυση – τροποποίηση - κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής  
√  √   

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους 

κυνηγετικούς συλλόγους, έγκριση προϋπολογισμού 

και απολογισμού κυνηγετικών συλλόγων 

√   √  

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη 

κυνηγετικών συλλόγων για προμήθεια αυτοκινήτου 
√  √   

  Διάθεση πτερωτών θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ικανότητας 

κυνηγών 
√  √   

  Έγκριση λειτουργίας των κυνηγετικών συλλόγων √  √   

  Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων 
√  √   

8 Δασικό Κτηματολόγιο - 

Φωτοερμηνευτικό - 

Νόμοι - Εγκύκλιοι 
√ 

 
√ 
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Χαρτογραφικό υλικό 

  Δασικοί χάρτες √    √ 

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945  √    √ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945 – 1960 – 1980* √    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √  √   

  Εδαφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 √    √ 

  Γεωμορφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Τοπογραφικά διαγράμματα αναδασωτέων 

εκτάσεων  
√  √   

  Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή 

αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

√  √   

09 Κανονισμοί - Λοιπές αποφάσεις Κανονισμός δάσωσης γεωργικών εκτάσεων √  √   

  Μέτρο 123 Β √  √   

  Ετήσια πριμοδότηση δικαιούχων κανονισμών της 

Ε.Ε. 

√    
√ 

  Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικού 

μηχανήματος 

√  
√ 

  

*μερική κάλυψη του Ν. Θεσπρωτίας 

 

 

18. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Νομοθεσία Νόμοι- Προεδρικά διατάγματα-Εγκύκλιες διαταγές 

κ.λ.π. 

√  √   

2. Αποφάσεις/Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας –Αρείου 

Πάγου-Ελεγκτικού Συνεδρίου-Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. 

√  √ 

 

  

3. Προσωπικό-Οργάνωση και 

λειτουργία της Υπηρεσίας 

Διοικητική Διάρθρωση, οργάνωση και κατανομή 

αρμοδιοτήτων. 

√    √ 

  Μισθοδοσία-οδοιπορικά √    √ 

  Αλληλογραφία με άλλες αρχές(Υπουργεία-Δ/νσεις 

κλπ) 

√  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων-κανονικές-

αναρρωτικές άδειες. 

√    √ 

  Συγκρότηση επιτρόπων √  √ 

 

  

  Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου  

√  √   

  Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων  √  √   

  Προαγωγή-ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου, 

ακύρωση εργοληπτικού πτυχίου. 

√  √   

  Στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία. √  √   

4. Αιτήματα-καταγγελίες πολιτών. Φάκελος ανά υπόθεση μετά της αλληλογραφίας √  √   

5. Διαχείριση χρηματικού -

Δαπάνες 

Γενικά Αυτ/των √  √   

  Προμήθεια Υλικών √  √   
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  Αμοιβές εργασίας-Συντήρηση  √  √   

  Ενοίκια κτηρίων √  √   

  Πάγιες δαπάνες  √  √   

6. Διαχείριση Εκμετάλλευση 

Δασών & δασικών εκτάσεων 

Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών  √  √   

  Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση. 

√  √   

  Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√  √   

  Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών.  

√  √ 

 

  

  Ανάθεση σύνταξης μελετών. √  √   

  Θεώρηση διπλοτύπων βιβλίων-Εντύπων. √  √   

7. Δασοτεχνικά έργα Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών έργων.  √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης μελετών δημοπράτησης 

δασοτεχνικών έργων.  

√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού. √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων. √  √   

  Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής αφανών 

εργασιών. 

√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής.  

√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 

√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου.  

√  √   

  Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας 

√  √   

  Προγραμματικές συμβάσεις √  √   

8. Προστασία Δασών Αποφάσεις έγκρισης άδειας επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης.  

√  √   

  Φάκελος παραχωρήσεων - κατεδαφίσεων √  √   

  Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων. 

√  √   

  Πρόταση άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας  

√  √   

  Πράξεις χαρακτηρισμού  √  √   

  Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού των Δασαρχείων Π.Ε. 

√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α - Τ.Ε.Ε.Α- Διοικητικών 

δικαστηρίων - ΣΤΕ. 

√  √   

   Έγκριση σχεδίων Δ.Α.Δ των Δασαρχείων της Π.Ε. √  √   

  Ανανέωση άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων & 

μελισσοκομείων. 

√  √   
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  Αγροτικών αδικημάτων. √  √   

  Διαχείριση περαστικών προσέγγισης αρκούδων σε 

κατοικημένες περιοχές.  

√  √   

  Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (αντιπυρικής 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων) 

√  √   

  Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομίας √  √   

  Φυτοϋγειονομικός έλεγχος  √  √   

  Φυτώρια √  √   

9. Προγράμματα-Κανονισμοί-

Μέτρα 

Κανονισμός ξυλείας √  √   

  Κανονισμός FLEGT √  √   

  Κανονισμός Δάσωσης √  √   

  Μέτρο 123 Β. √  √   

  Εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων « CITIES». √  √   

10. Θήρα - Αλιεία Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς, που 

έχουν καταδικαστεί.  

Ανακλήσεις αδειών θήρας. 

√  √   

  Ίδρυση – τροποποίηση – κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής.  

√  √   

  Διάθεση πτερωτών θηραμάτων  √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων  √  √   

  Έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών συλλόγων  √  √   

  Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων. 

√  √   

11. Αποφάσεις Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικών 

μηχανημάτων 

√  √   

12. Δασικό Κτηματολόγιο Νόμοι-Εγκύκλιοι √  √   

  Πιστοποιητικό χαρακτήρα εκτάσεων  √   √  

  Αποφάσεις διορθώσεων √  √   

13. Γενικών αγωγών Απόψεις επί αγωγών √  √   

 

 

19. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία 
Νόμοι- Προεδρικά διατάγματα-Εγκύκλιες διαταγές 

κ.λ.π. 
√  √   

2 Αποφάσεις/Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας –Αρείου 

Πάγου-Ελεγκτικού Συνεδρίου-Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. 

√  
√ 

 
  

3 
Οργάνωση υπηρεσίας –

Αποφάσεις/Διοικητικές Πράξεις 
Διοικητική Διάρθρωση & οργάνωση. √  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Αλληλογραφία με υπηρεσίες √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  
Έκδοση, προαγωγή, ανανέωση και ακύρωση 

πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων 
√  √   
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  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  
Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
√  √   

  
Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

υλικών 
√  √   

4 Αιτήματα-καταγγελίες πολιτών Αιτήσεις-απαντήσεις-αλληλογραφία √    √ 

5 
Διαχείριση χρηματικού -

Δαπάνες 
Γενικά Αυτ/των √  √   

  Αίτημα έγκρισης δαπάνης √  √   

  Προμήθεια Υλικών √  √   

  Αμοιβές εργασίας-Συντήρηση υλικών √  √   

  Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. √  √   

6 Διαχείριση Δασών 
Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών – 

Παραχωρήσεις - Πρωτόκολλα 
√  √   

  
Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση. 
√  √   

  

Επαλήθευση & Εισήγηση για έγκριση ή μη 

διαχειριστικών 

μελετών και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση 

√  √   

  

Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  
√ 

 
  

  Ανάθεση σύνταξης και έγκριση μελετών √  √   

  Εκμετάλλευση μη δημοσίων δασών-πρωτόκολλα √  √   

  Απόφαση καθορισμού μισθώματος √  √   

  Θεώρηση διπλοτύπων βιβλίων-Εντύπων √    √ 

  
Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροτεμάχια, δασοτεμάχια, 

κληροτεμαχια και δασωθεντες αγρούς 
√  √   

  

Αποφάσεις αναγνώρισης δασωθέντων αγρών και 

αποφάσεις αναγνώρισης δασοτεμαχίων - 

καστανοτεμαχίων 

√ 

 

√   

  
Στατιστικά απολογιστικά στοιχεία εκμετάλλευσης 

Δασών που αφορούν τη Δ/νση δασών Καστοριάς 
√ 

 
√   

  
Διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης δασικών 

προϊόντων από δημόσια δάση - έγκριση πρακτικών 
√ 

 
√   

  

Απόφαση επί ενστάσεων κατά πρωτοκόλλων 

εξέλεγξης και καταλογισμού βεβαιωθέντων 

δικαιωμάτων δημοσίου 

√ 

 

√   

  
Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√   

  
Τήρηση φακέλλων Ν/Π και Υ/Χ (χάρτες-

αλληλογραφία) 
√ 

 
√   

  
Φυτοϋγειονομικός έλεγχος: Αιτήσεις-πιστοποιητικά-

παράβολα 
√ 

 
√   

7 Δασοτεχνικά έργα 
Μελέτες - Αποφάσεις έγκρισης μελετών 

δασοτεχνικών έργων. 
√  

√ 

 
  

  
Αποφάσεις έγκρισης μελετών δημοπράτησης 

δασοτεχνικών έργων. 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού. √  √   
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  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων. √  √   

  
Πρωτόκολλα & Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 
√  √   

  
Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών πινάκων και αποφάσεις 

έγκρισης ή μη αυτών 
√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου. 
√  √   

  

Απόφαση καθορισμού του τρόπου ανάθεσης των 

εκτελούμενων δασοτεχνικών έργων δημόσιου 

δασούς 

√  √   

  Εγκριτική απόφαση διενεργείας διαγωνισμού √  √   

  
Εγκριτική απόφαση πρωτόκολλων παραλαβής 

δασικών έργων 
√  √   

  
Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας. 
√  √   

  Προγραμματικές Συμβάσεις √  √   

  

Αποφάσεις χορήγησης ξυλοκατασκευών & 

φυτευτικού υλικού με λογιστική χρεοπίστωση και σε 

τρίτους 

√  √   

8 Διεθνής Σύμβαση CITES 
Καταχώρηση στο μητρώο, έκδοση αδειών-

πιστοποιητικών 
√  √   

9 Προστασία Δασών 

Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων κλπ, 

ανακλήσεις έγκρισης επέμβασης. 

√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων. 
√  √   

  
Πράξεις Πληροφοριακού Χαρακτήρα του άρθρου 45 

του Ν998/79 
√  √   

  Εξαγορά – Παραχώρηση Εκτάσεων √  √   

  
Αποφάσεις άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών 
√  √   

  
Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων 

χαρακτηρισμού 
√ 

 
√   

  
Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού 
√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α & Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Γνωμοδοτήσεις επι περιβαλλοντικων μελετών √  √   

  Έκδοση Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων √  √   

  Έκδοση δασικών αστυνομικων διαταξεων √  √   

  Αλληλογραφία σχετική με Αγροτικά αδικήματα. √  √   

  
Απόφαση ορισμού αντιπρόσωπου για παράσταση 

πολιτικής αγωγής 
√  √   

  
Διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε 

κατοικημένες περιοχές. 
√  √   

  Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (αντιπυρικής √    √ 

ΑΔΑ: 76ΟΝΟΡ1Γ-ΛΟΙ



 

72 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων) 

  Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομίας √    √ 

  
Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων της δασικής και 

αγροτικής νομοθεσίας 
√ 

 
 

 
√ 

  
Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√ 

 
 

 
√ 

  
Αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και 

πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης 
√ 

 
 

 
√ 

  

Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας 

√ 

 

 

 

√ 

  
Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας 
√ 

 
 

 
√ 

10 
Προγράμματα-Κανονισμοί-

Μέτρα 
Κανονισμός ξυλείας √  √   

  
Κανονισμοί Δάσωσης Γεωργικών Γαιών (797/85, 

2080/92, 1257/99) 
√  √   

  Μέτρο 2.2 & 123 Β. √  √   

11 Θήρα - Αλιεία Έγκριση χορήγησης και ανάκλησης άδειας θήρας. √  √   

  
Αναγνώριση ή ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού 

φύλακα θήρας 
√  √   

  
Ίδρυση – τροποποίηση – κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής. 
√  √   

  
Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών 

σκύλων 
√  √   

  Καθορισμός ζωνών διάβασης αποδημητικών πτηνών √  √   

  Διάθεση θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  
Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων. 
√  √   

 
 

Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού 

κυνηγητικών συλλόγων 
√ 

 
√ 

  

 
 

Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους 
√ 

 
√ 

  

12 Δασικό Κτηματολόγιο 
Χορήγηση Πιστοποιητικού βεβαίωσης χαρακτήρα 

έκτασης και απόσπασμα δασικού χάρτη 
√   √  

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  Κυρωμένοι δασικοί χάρτες √  √   

  Παραδοτέα μελέτη Μ1-10 √  √   

  

Δήλωση ιδιοκτησίας - προβολή δικαιωμάτων 

ελληνικού δημόσιου στα πλαίσια του 

κτηματολογίου 

√    √ 

13 Χαρτογραφικό υλικό Χάρτες διαχειριστικών μελετών √  √   

  Χάρτες Γ.Υ.Σ √    √ 

  Ορθοφωτοχαρτες √    √ 

  Αεροφωτογραφίες √    √ 
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20. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Νομοθεσία 
Νόμοι- Προεδρικά διατάγματα-Εγκύκλιες διαταγές 

κ.λ.π. 
√  √   

2. Αποφάσεις/Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας –Αρείου 

Πάγου-Ελεγκτικού Συνεδρίου-Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. 

√  
√ 

 
  

3. 
Οργάνωση υπηρεσίας –

Αποφάσεις/Διοικητικές Πράξεις 
Διοικητική Διάρθρωση & οργάνωση. √  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία √  √   

  Συγκρότηση επιτρόπων √  
√ 

 
  

  
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  
Έκδοση, προαγωγή, ανανέωση και ακύρωση 

πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων 
√  √   

4. Αιτήματα-καταγγελίες πολιτών Αιτήσεις √    √ 

5. 
Διαχείριση χρηματικού -

Δαπάνες 
Γενικά Αυτ/των √  √   

  Προμήθεια Υλικών √  √   

  Αμοιβές εργασίας-Συντήρηση υλικών √  √   

6. Διαχείριση Δασών 
Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών – 

Παραχωρήσεις - Πρωτόκολλα 
√  √   

  
Παραχωρήσεις Εκμετάλλευσης Δημοσίων Δασών 

βάσει του Π.Δ. 126 / 86 
 √    

  
Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση. 
√  √   

  

Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών 

μελετών και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση 

√  √   

  

Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  
√ 

 
  

  Ανάθεση σύνταξης και έγκριση μελετών √  √   

  
Αποφάσεις Διαχείρισης βάσει του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 

7/Α’/1969 
√  √   

  Απόφαση καθορισμού μισθώματος √  √   

  Θεώρηση διπλοτύπων βιβλίων-Εντύπων √    √ 

7. Δασοτεχνικά έργα Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών έργων. √  
√ 

 
  

  
Αποφάσεις έγκρισης μελετών δημοπράτησης 

δασοτεχνικών έργων. 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού. √  
√ 

 
  

  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων. √  √   

  
Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής. 
√  √   
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Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 
√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου. 
√  √   

  

Απόφαση καθορισμού του τρόπου ανάθεσης των 

εκτελούμενων δασοτεχνικών έργων δημόσιου 

δασούς 

√  √   

  Εγκριτική απόφαση διενεργείας διαγωνισμού √  √   

  
Εγκριτική απόφαση πρωτόκολλων παραλαβής 

δασικών έργων 
√  √   

  
Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας. 
√  √   

  Προγραμματικές Συμβάσεις √  √   

8. Προστασία Δασών 

Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης. 

Φάκελος παραχωρήσεων-κατεδαφίσεων 

√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων. 
√  √   

  
Πράξεις Πληροφοριακού Χαρακτήρα του άρθρου 45 

του Ν998/79 
√  √   

  
Απόφαση έγκρισης επί Π.Π.Δ., περιβαλλοντικής 

άδειας, Μ.Π.Ε. 
√  √   

  Εξαγορά – Παραχώρηση Εκτάσεων √  √   

  
Αποφάσεις άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  Πράξεις χαρακτηρισμού √  √   

  
Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού των Δασαρχείων Π.Ε. 
√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α & Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Έγκριση σχεδίων Δ.Α.Δ των Δασαρχείων της Π.Ε. √  √   

  
Ανανέωση άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων & 

μελισσοκομείων. 
√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με Αγροτικά αδικήματα. √  √   

  
Απόφαση ορισμού αντιπρόσωπου για παράσταση 

πολίτικης αγωγής 
√  √   

  
Διαχείριση περαστικών προσέγγισης αρκούδων σε 

κατοικημένες περιοχές. 
√  √   

  
Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (αντιπυρικής 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων) 
√    √ 

  Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομίας √    √ 

9. 
Προγράμματα-Κανονισμοί-

Μέτρα 
Κανονισμός ξυλείας √  √   

  Κανονισμός Δάσωσης Γεωργικών Γαιών √  √   

  Μέτρο 123 Β. √  √   

10. Θήρα - Αλιεία Έγκριση χορήγησης και ανάκλησης άδειας θήρας. √  √   

  
Αναγνώριση ή ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού 

φύλακα θήρας 
√  √   
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Ίδρυση – τροποποίηση – κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής. 
√  √   

  Διάθεση θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  Έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών συλλόγων √  √   

  
Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων. 
√  √   

  Αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω χιονόπτωσης   √    

11. Αποφάσεις 
Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικών 

μηχανημάτων 
√  √   

12. Δασικό Κτηματολόγιο 
Χορήγηση Πιστοποιητικού βεβαίωσης χαρακτήρα 

έκτασης και απόσπασμα δασικού χάρτη 
√   √  

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  

Δήλωση ιδιοκτησίας - προβολή δικαιωμάτων 

ελληνικού δημόσιου στα πλαίσια του 

κτηματολογίου 

√    √ 

13. Χαρτογραφικό υλικό Ορθοφωτοχαρτες √    √ 

  Αεροφωτογραφίες √    √ 

 

 

21. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες διαταγές 

κ.τ.λ. 
√  √   

2 Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου 

Πάγου - Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.Κ 

√  √   

3 Οργάνωση υπηρεσίας -

Αποφάσεις - Διοικητικές 

Πράξεις 

Διοικητική διάρθρωση 

√  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου 

√  √   

  Παραλαβή - διάθεση – χρέωση βιβλίων √    √ 

  Διαχείριση μόνιμου και μη υλικού √    √ 

  Συμβάσεις προμηθειών √  √   

  Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων √  √   

  Προαγωγή - ανανέωση εργοληπτικού πτυχίου, 

ακύρωση εργοληπτικού πτυχίου 
√  √   

4 Διοίκηση και Διαχείριση Δασών 

και Δ.Ε. 

Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών 
√  √ 

  

  Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√  √ 
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  Επιλογή και τρόπος παραχώρησης εκμετάλλευσης 

δασών που ανήκουν στο δημόσιο 
√  √ 

  

  Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση 
√  √   

  Πρωτόκολλα εγκατάστασης και τελικής 

επιθεώρησης υλοτομίας 
√  √   

  Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας μη δημοσίων δασών 
√  √   

  Έκδοση Δ.Α.Δ. βοσκής √  √   

  Έκδοση αδειών υλοτομίας σε δημόσια και μη δάση √  √   

  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και 

δασωθέντες αγρούς 
√   √  

  Εισήγηση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√  √   

  Σύνταξη διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημόσια δάση 
√  √   

  Σύνταξη πινάκων παραγωγής και εισπράξεων από 

δημόσια δάση  
√  √   

  Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

προστασίας και συνεταιρισμών ιδιοκτησίας 

ιδιωτικών δασών 

√  √   

  Ανάθεση σύνταξης μελετών διαχείρισης δημοσίων 

δασών 
√  √   

  Έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξυλεύσεων 

και μεταφοράς δασικών προϊόντων 
√  √   

5 Δασοτεχνικά έργα Απόφαση σύνταξης μελέτης δασοτεχνικού έργου √  √   

  Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού 

έργου 
√  √   

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα  √  √   

  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής 

εργασιών 
√  √   

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √  √   

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων √  √   

  Έγκριση λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης μελετών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης δημοπράτησης δασοτεχνικών 

έργων 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων √  √   

  Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής αφανών 

εργασιών 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης ή μη ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων 
√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης εργολάβων δασικών έργων 

έκπτωτων επί εργολαβίας έργου 
√  √   

  Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις για 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας 
√  √   
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6 Προστασία Δασών Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά παραβατών 

της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√   √ 

 

  Επιβολή διοικητικών προστίμων σε παραβάτες της 

δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας 
√   √ 

 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √  √   

  Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών 

παραβάσεων 
√  √   

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών και έκδοση απόφασης 

τελεσιδικίας επ’ αυτών 

√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  Καθορισμός τιμήματος κατασχεθέντων προϊόντων √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης άδειας επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων, 

ανάκλησης έγκρισης επέμβασης 

√  √   

  Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων 
√  √   

  Πρόταση άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού του Δασάρχη 
√  √   

  Έκδοση απόφασης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, 

μελισσοκομείων και λατομείων 
√  √   

  Ανανέωσης άδειας χρήσης ποιμνιοστασίων και 

μελισσοκομείων 
√  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για έκδοση ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγή 

από περιβαλλοντικούς όρους 

√  √   

  Αγροτικά αδικήματα √  √   

  Πρόγραμμα δασοπροστασίας √  √   

  Πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομίας √  √   

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√  √   

  Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, εκδόσεις μητρώων √  √   

7 Θήρα –Αλιεία Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που 

έχουν καταδικαστεί 
√  √   

  Ίδρυση – τροποποίηση - κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής  
√  √   

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους, έγκριση προϋπολογισμού και 

απολογισμού κυνηγετικών συλλόγων 

√   √  

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη √  √   
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κυνηγετικών συλλόγων για προμήθεια αυτοκινήτου 

  Διάθεση πτερωτών θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ικανότητας 

κυνηγών 
√  √   

  Έγκριση λειτουργίας των κυνηγετικών συλλόγων √  √   

  Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων 
√  √   

8 Δασικό Κτηματολόγιο - 

Φωτοερμηνευτικό - 

Χαρτογραφικό υλικό 

Νόμοι - Εγκύκλιοι 

√ 

 

√ 

  

  Δασικοί χάρτες √    √ 

  Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών √   √  

  Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945 έως 2007 √    √ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945 – 1960 – 1971 – 1981 

– 1984 – 1985 – 1987 – 1992  
√    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √  √   

  Εδαφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 – 1:5.000 – 1:20.000 √    √ 

  Γεωμορφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Τοπογραφικά διαγράμματα αναδασωτέων 

εκτάσεων  
√  √   

  Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή αποφάσεις 

Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

√  √   

9 Κανονισμοί - Λοιπές αποφάσεις Κανονισμός δάσωσης γεωργικών εκτάσεων √  √   

  Μέτρο 123 Β √  √   

  Ετήσια πριμοδότηση δικαιούχων κανονισμών της 

Ε.Ε. 

√    
√ 

  Χορήγηση απογραφής και κυκλοφορίας δασικού 

μηχανήματος 

√  
√ 

  

 

 

22. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία 
Νόμοι- Προεδρικά διατάγματα-Εγκύκλιες διαταγές 

κ.λ.π. 
√  √   

2 Αποφάσεις/Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας –Αρείου 

Πάγου-Ελεγκτικού Συνεδρίου-Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. 

√  
√ 

 
  

3 
Οργάνωση Υπηρεσίας –

Αποφάσεις/Διοικητικές Πράξεις 
Διοικητική Διάρθρωση & οργάνωση. √  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Αλληλογραφία με υπηρεσίες √  √   

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη 

δασοπόνου 
√  √   

  Έκδοση, προαγωγή, ανανέωση και ακύρωση √  √   
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πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών 

έργων 

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  
Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
√  √   

  
Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

υλικών 
√  √   

4 Αιτήματα-καταγγελίες πολιτών Αιτήσεις-απαντήσεις-αλληλογραφία √    √ 

5 Διαχείριση χρηματικού - Δαπάνες Γενικά Αυτοκινήτων √  √   

  Αίτημα έγκρισης δαπάνης √  √   

  Προμήθεια Υλικών √  √   

  Αμοιβές εργασίας-Συντήρηση υλικών √  √   

  Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. √  √   

6 Διαχείριση Δασών 
Πρόγραμμα εκμετάλλευσης δημοσίων δασών – 

Παραχωρήσεις - Πρωτόκολλα 
√  √   

  
Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη 

δημόσια δάση. 
√  √   

  

Επαλήθευση & Εισήγηση για έγκριση ή μη 

διαχειριστικών 

μελετών και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και 

μη δημόσια δάση 

√  √   

  
Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών 

συνιδιόκτητων και ιδιωτικών δασών 
√  

√ 

 
  

  Ανάθεση σύνταξης και έγκριση μελετών √  √   

  Εκμετάλλευση μη δημοσίων δασών-πρωτόκολλα √  √   

  Αποφάσεις καθορισμού μισθώματος √  √   

  Θεώρηση διπλοτύπων Βιβλίων-Εντύπων √    √ 

  

Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροτεμάχια, 

δασοτεμάχια, κληροτεμαχια και δασωθεντες 

αγρούς 

√  √   

  

Αποφάσεις αναγνώρισης δασωθέντων αγρών και 

αποφάσεις αναγνώρισης δασοτεμαχίων - 

καστανοτεμαχίων 

√ 

 

√   

  
Στατιστικά απολογιστικά στοιχεία εκμετάλλευσης 

Δασών που αφορούν τη Δ/νση Δασών Φλώρινας 
√ 

 
√   

  

Διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης δασικών 

προϊόντων από δημόσια δάση - έγκριση 

πρακτικών 

√ 

 

√   

  
Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√   

  
Τήρηση φακέλων Ν/Π και Υ/Χ (χάρτες-

αλληλογραφία) 
√ 

 
√   

  
Φυτοϋγειονομικός έλεγχος: Αιτήσεις-

πιστοποιητικά-παράβολα 
√ 

 
√   

7 Δασοτεχνικά έργα 
Μελέτες - Αποφάσεις έγκρισης μελετών 

δασοτεχνικών έργων. 
√  

√ 

 
  

  
Αποφάσεις έγκρισης μελετών δημοπράτησης 

δασοτεχνικών έργων. 
√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού. √  
√ 
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  Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενστάσεων. √  √   

  
Πρωτόκολλα & Αποφάσεις έγκρισης πρωτοκόλλου 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 
√  √   

  
Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών πινάκων και 

αποφάσεις έγκρισης ή μη αυτών 
√  √   

  

Απόφαση καθορισμού του τρόπου ανάθεσης των 

εκτελούμενων δασοτεχνικών έργων δημόσιου 

δασούς 

√  √   

  Εγκριτική απόφαση διενεργείας διαγωνισμού √  √   

  
Εγκριτική απόφαση πρωτόκολλων παραλαβής 

δασικών έργων 
√  √   

  
Αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας και εισηγήσεις 

για έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας. 
√  √   

  Προγραμματικές Συμβάσεις √  √   

  
Αποφάσεις χορήγησης φυτευτικού υλικού με 

λογιστική χρεοπίστωση και σε τρίτους  
√  √   

9 Προστασία Δασών 

Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και 

δασικές εκτάσεις για κατασκευή κεραιών, 

μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, μικρών 

δημοσίων δημοτικών έργων, διάνοιξης δρόμων 

κλπ, ανακλήσεις έγκρισης επέμβασης. 

√  √   

  
Αποφάσεις κήρυξης δασικών εκτάσεων ως 

αναδασωτέων. 
√  √   

  
Πράξεις Πληροφοριακού Χαρακτήρα του άρθρου 

45 του Ν998/79 
√  √   

  Παραχώρηση Δασικών Εκτάσεων √  √   

  
Αποφάσεις άρσης ή μερικής ανάκλησης κήρυξης 

δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
√  √   

  
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών 
√  √   

  
Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων 

χαρακτηρισμού 
√ 

 
√   

  
Άσκηση ή μη άσκηση αντίρρησης σε πράξη 

χαρακτηρισμού  
√  √   

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α & Τ.Ε.Ε.Α. √  √   

  
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  
√ 

 
√   

  Έκδοση Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων √  √   

  Έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων √  √   

  Αλληλογραφία σχετική με Αγροτικά αδικήματα. √  √   

  
Διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδων 

σε κατοικημένες περιοχές. 
√  √   

  
Πρόγραμμα Δασοπροστασίας (αντιπυρικής 

προστασίας - πρόληψης δασικών παραβάσεων) 
√    √ 

  Πρόγραμμα πρόληψης Λαθροϋλοτομιών √    √ 

  
Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων της δασικής και 

αγροτικής νομοθεσίας 
√ 

 
 

 
√ 

  
Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√ 

 
 

 
√ 

  Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και √    √ 
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είσπραξη προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας 

  

Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για 

παραβάσεις της δασικής και αγροτικής 

νομοθεσίας 

√ 

 

 

 

√ 

10 
Προγράμματα-Κανονισμοί-

Μέτρα 
Κανονισμός Ξυλείας Ε.Ε. √  √   

  

Κανονισμοί Δάσωσης Γεωργικών Γαιών (797/85, 

2080/92, 1257/99) 

Μέτρο 2.2 & 123 Β. 

√  √   

11 Θήρα - Αλιεία Έγκριση χορήγησης και ανάκλησης άδειας θήρας. √  √   

  
Αναγνώριση ή ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού 

φύλακα θήρας 
√  √   

  
Ίδρυση – τροποποίηση – κατάργηση καταφυγίων 

άγριας ζωής. 
√  √   

  
Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών 

σκύλων 
√  √   

  
Καθορισμός ζωνών διάβασης αποδημητικών 

πτηνών 
√  √   

  Διάθεση θηραμάτων √  √   

  Έγκριση εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

  
Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων. 
√  √   

 
 

Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού 

κυνηγετικών συλλόγων 
√ 

 
√ 

  

 
 

Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους 

κυνηγετικούς συλλόγους 
√ 

 
√ 

  

12 Δασικό Κτηματολόγιο Θεώρηση – Επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών √  √   

  

Δήλωση ιδιοκτησίας - προβολή δικαιωμάτων 

ελληνικού δημόσιου στα πλαίσια του 

κτηματολογίου 

√    √ 

13 Χαρτογραφικό υλικό Χάρτες Γ.Υ.Σ √    √ 

  Ορθοφωτοχάρτες √    √ 

  Αεροφωτογραφίες √    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών √  √   
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23. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες διαταγές 

κ.τ.λ. 

√  √   

2 Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου Πάγου 

- Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.τ.Κ 

√  √   

3 Οργάνωση υπηρεσίας / 

Απο- φάσεις /Διοικητικές 

Πράξεις 

Διοικητική διάρθρωση  √  √   

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων – κανονικές - αναρρωτικές 

άδειες 

√    √ 

  Συγκρότηση Επιτροπών √  √   

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

√   √  

  Αλληλογραφία μισθωμάτων κτιρίων – Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. √   √  

  Αλληλογραφία ταχυδρομικών τελών √  √   

  Αλληλογραφία σχετικά με τα κτίρια & αυτοκίνητα √  √   

  Διαδικασίες ανάθεσης έργων, εργασιών και προμηθειών 

για τις ανάγκες του Δασαρχείου  

√  √   

  Στατιστικά - Απολογιστικά στοιχεία όλων των 

κατηγοριών που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας 

του Δασαρχείου  

√  √   

  Απαντήσεις επί αιτημάτων πολιτών, δήμων, εταιριών 

φορέων κ.τ.λ. 

√   √  

  Συμβάσεις προμηθειών τακτικού προϋπολογισμού √  √   

  Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού, Χ.Ε.Π. √  √   

  Καταστάσεις πληρωμής δαπανών Υπηρεσίας για 

ενταλματοποίηση (προμήθειες, μισθώματα, υπερωρίες, 

έξοδα μετακίνησης και οδοιπορικά υπαλλήλων κ.τ.λ.) 

√  √   

  Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) √  √   

  Δαπάνες Προγράμματος Φυτοϋγείας √  √   

4 Διαχείριση δασών Εισήγηση και απόφαση για την οργάνωση του 

σχεδιασμού εκμετάλλευσης δημοσίων δασών κάθε έτος 

√  √   

  Πρόταση και απόφαση παραχώρησης λημμάτων ή 

μίσθωση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών σε 

δασικούς συν/σμούς - εκμετάλλευση 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετικά με την διαχείριση 

υποβαθμισμένων δασών με αυτεπιστασία 

√  √   

  Επαλήθευση και απόφαση έγκρισης διαχειριστικών 

μελετών και πινάκων υλοτομίας μη δημοσίων δασών 

√  √   

  Εισήγηση για έγκριση και απόφαση έγκρισης 

διαχειριστικών μελετών και πινάκων υλοτομίας σε 

δημόσια και μη δημόσια δάση 

√  √   

  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και δασωθέντες 

αγρούς 

√  √   

  Πρόταση για έκδοση απόφασης έκτακτης κάρπωσης 

λήμματος και απόφαση έγκρισης από δημόσια και 

ιδιωτικά δάση  

√  √   
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  Απόφαση έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων 

δασοτεμαχίων μέχρι 50 στρ.  

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα - Καθορισμός τιμήματος- Διακήρυξη 

εκποίησης  

√  √   

  Αλληλογραφία σχετικά με υλοτομίες δημόσιων και μη 

δημόσιων δασών, όπως πρωτόκολλο εγκατάστασης 

υλοτομίας, μερικό ή τελικό πρωτόκολλο εξέλεγξης, 

άδεια αποκόμισης, πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, 

δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, άδεια υλοτομίας 

με καταβολή μισθωμάτων ή ατελώς  

√   √  

  Διενέργεια δημοπρασιών μίσθωσης δασικών 

καρπώσεων από δημόσια δάση  

√   √  

  Έκδοση Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης συλλογής 

αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, καρπών, μυκήτων 

κλπ. 

√  √   

  Έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης για την ρύθμιση 

των ατελών και χωρίς άδεια υλοτομιών 

√  √   

  Έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης μεταφοράς 

δασικών προϊόντων 

√  √   

  Έκδοση Ειδικής Ρυθμιστικής Διάταξης καυσοξύλευσης √  √   

  Έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης κοπής πλατάνου  √  √   

  Έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων √  √   

  Έγκριση για εγγραφή στο φυτοϋγειονομικό μητρώο √  √   

  Επισκοπήσεις και αποστολή δειγμάτων στα αρμόδια 

εργαστήρια  

√  √   

  Σύνταξη μελετών εργασιών καταπολέμησης της 

ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου 

√  √   

  Σύνταξη τελικών εκθέσεων για τα φλοιοφάγα έντομα 

και για το νηματώδη  

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με αιτήματα πολιτών κλπ. για 

υλοτομία πλατάνων 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με βιοτεχνίες – πριστήρια ξύλου 

και αποθήκες διακίνησης καυσοξύλων 

√  √   

5 Δασοτεχνικά έργα Προγράμματα Χρηματοδότησης Δασικών Έργων - 

Εργασιών και Δραστηριοτήτων 

√  √   

  Αποφάσεις χρηματοδότησης δασοτεχνικών έργων √  √   

  Σύνταξη μελετών δασοτεχνικών έργων, αποφάσεις 

σύνταξης & αποφάσεις έγκρισης ή τροποποίησής τους  

√  √   

  Τεύχη Δημοπράτησης δασοτεχνικών έργων  √   √  

  Διακηρύξεις δημοπρασίας έργων √  √   

  Περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοπρασιών δασοτεχνικών 

έργων  

√  √   

  Πρακτικά διεξαγωγής δημοπρασίας δασοτεχνικών 

έργων 

√   √  

  Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου  √  √   

  Συμβάσεις με ανάδοχο δασοτεχνικού έργου – 

απευθείας ανάθεση 

√  √   

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα √  √   

  Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και αποφάσεις √  √   
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έγκρισης αυτών 

  Αποφάσεις έγκρισης (ή τροποποίησης) μελετών 

δασοτεχνικών έργων  

√  √   

  Εισηγητική πρόταση & Απόφαση συγκρότησης 

επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών δασοτεχνικών 

έργων  

√  √   

  Εισηγητικές προτάσεις & Αποφάσεις συγκρότησης 

επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

εργασιών 

√  √   

  Εισηγητικές προτάσεις & Αποφάσεις συγκρότησης 

επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών και ποιότητας 

υλικών  

√  √   

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής  √  √   

  Γνωμοδοτήσεις επί περιβαλλοντικών μελετών έργων 

(Μ.Π.Ε., Π.Π.Δ.) 

√  √   

  Εισηγητική πρόταση & Απόφαση συγκρότησης 

επιτροπής μη Δημόσιας Δασοπονίας  

√  √   

  Προγραμματικές συμβάσεις εκτέλεσης έργων σε 

δημόσιες εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού 

χαρακτήρα 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με το Δασικό φυτώριο -

λειτουργία του 

√  √   

  Έγκριση διάθεσης δασικών φυταρίων σε φορείς και 

πολίτες με ή χωρίς τίμημα  

√  √   

6 Προστασία δασών  Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά παραβατών της 

δασικής & αγροτικής νομοθεσίας 

√    √ 

  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 

√   √  

  Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας 

√    √ 

  Προκαταρκτική εξέταση – Προανάκριση επί μηνύσεων 

για παραβάσεις της δασικής & αγροτικής νομοθεσίας 

√    √ 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √  √   

  Απόφαση συγκρότησης συνεργείων ελέγχου δασικών 

παραβάσεων 

√  √   

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών 

ή μη δασικών και πιστοποιητικά τελεσιδικίας αυτών 

√  √   

  Προσφυγές ενώπιον των Ε.Ε.Δ.Α. και αποφάσεις αυτών √   √  

  Προσφυγές ενώπιον της Τ.Ε.Ε.Α. και αποφάσεις αυτών √   √  

  Προσφυγές ενώπιον Διοικητικών Εφετείων και 

αποφάσεις αυτών 

√   √  

  Πρόταση-εισήγηση για έκδοση απόφασης κήρυξης 

αναδάσωσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα μετά από 

καταστροφή τους από πυρκαγιά, εκχέρσωση ή άλλη 

αιτία και Αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων 

√  √   

  Πρόταση – εισήγηση για άρση αναδάσωσης και 

Αποφάσεις άρσης αναδασωτέας έκτασης 

√  √   

  Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού και 

χορτολιβαδικού χαρακτήρα για εγκατάσταση σταυλικών 

√  √   
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εγκαταστάσεων, (μελισσοκομείων κ.τ.λ.) και ανάκληση 

έγκρισης επέμβασης.  

  Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού και 

χορτολιβαδικού χαρακτήρα για διενέργεια λατομικών 

εργασιών, και ανάκληση έγκρισης επέμβασης 

√  √   

  Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού 

χαρακτήρα για κατασκευή κεραιών, μικρών δημοσίων 

δημοτικών έργων, διάνοιξη δρόμων κ.τ.λ., - ανάκληση 

έγκρισης επέμβασης 

√  √   

  Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού 

χαρακτήρα για κατασκευή έργων Α.Π.Ε. (αιολικοί, 

φωτοβολταϊκοί, κτλ σταθμοί) και τυχόν συνοδά τους 

έργα. 

√  √   

  Έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού 

χαρακτήρα για κατασκευή ανεμολογικών ιστών. 

√  √   

  Υποβολή πρότασης για έκδοση απόφασης κατεδάφισης 

αυθαιρέτων επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και 

απόφασης εκρίζωσης μη δασικών φυτών, καθώς και 

αποφάσεις αυτών 

√  √   

  Αιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές πολιτών κατά 

διοικητικών πράξεων σε πολιτικά δικαστήρια 

√  √   

  Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής εφαρμογής 

προγράμματος δασοπροστασίας – λαθροϋλοτομιών  

√  √   

  Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), για δραστηριότητες επί δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεων και Αποφάσεις Έγκρισης (Α.Ε.Π.Ο.) 

- Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων 

√  √   

  Εισηγήσεις για εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων και 

Αποφάσεις για εκχέρσωση δασικών εκτάσεων 

√  √   

  Εισηγητικές εκθέσεις για αναγνώριση ιδιωτικών δασών - 

δασικών εκτάσεων (Σ.Ι.Δ.) και Αποφάσεις αναγνώρισης 

έκτασης ως ιδιωτικής δασικής - δάσους 

√   √  

  Εισηγητικές εκθέσεις για αναγνώριση αγρών που 

άλλαξαν μορφή (δασωθέντες αγροί) ως ιδιωτικών 

δασών-δασικών εκτάσεων - Αποφάσεις αναγνώρισης.  

√  √   

  Εισηγητικές εκθέσεις για παραχώρηση δασών, δασικών 

και δημοσίων χορτολιβαδικών εκτάσεων σε επιτρεπτές 

επεμβάσεις - Αποφάσεις ανάκλησης παραχώρησης 

√  √   

  Σύνταξη Εκθέσεων Αντίκρουσης για υποθέσεις ενώπιον 

των Δικαστηρίων, Σ.τ.Ε 

√   √  

  Βεβαιώσεις περί προβολής ή μη δικαιωμάτων 

κυριότητας του Δημοσίου, για την αναγνώριση 

δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων  

√  √   

  Αποτερματισμός και οροθέτηση δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με το αισθητικό δασύλλιο της 

πόλης των Ιωαννίνων και τα λοιπά δασύλλια της πόλης 

√  √   

  Πυρκαγιές και στατιστικά στοιχεία αυτών (δελτία κ.τ.λ.) √  √   

  Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου & προστατευόμενες 

περιοχές (Natura 2000 κ.τ.λ.).  

√  √   

  Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα √  √   
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  Καταγγελίες πολιτών επί δασικών και αγροτικών 

παραβάσεων 

√   √  

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ – παλιές 

χωματερές 

√   √  

  Αποτερματισμός και οριοθέτηση δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεων 

√  √   

  Διενέργεια αλληλογραφίας σχετικής με τους 

Κανονισμούς 2080/92 και 1257/99 

√  √   

  Ατομικοί φάκελοι επενδυτών κανονισμών της Ε.Ε.- 

πριμοδότηση δικαιούχων - Αποφάσεις απένταξης από 

Καν. Ε.Ε.  

√   √  

7 Θήρα – Αλιεία  Έγκριση άδειας θήρας σε κυνηγούς √   √  

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου και έγκριση 

προϋπολογισμού και απολογισμού Κυν. Συλλόγων  

√  √   

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη 

κυνηγετικών συλλόγων για προμήθεια αυτοκινήτου 

κ.τ.λ.  

√  √   

  Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ικανότητας κυνηγών  √  √   

  Απόφαση διορισμού ταμία και 3
ου

 μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής Κυν. Συλλόγων  

√  √   

  Απόφαση ανάκλησης άδειας θήρας  √  √   

  Ίδρυση – τροποποίηση - κατάργηση καταφυγίων άγριας 

ζωής, διάθεση πτερωτών θηραμάτων, έγκριση 

εμπλουτισμού βιοτόπων 

√  √   

8 Φωτοερμηνευτικό - 

Χαρτογραφικό Υλικό  

Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945, 1996-2000 & 2007-2009 √    √ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945-1960-1969-1970-1971-

1980-1981-1983-1984-1985 

√    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √   √  

  Εδαφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000, 1:20.000, 1:50.000 & 

1:100.000 

√    √ 

  Γεωμορφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Διαγράμματα Διανομών Υπ. Γεωργίας √    √ 

  Τοπογραφικά Διαγράμματα Αναδασωτέων Εκτάσεων  √  √   

  Τοπογραφικά Διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή αποφάσεις 

Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

√  √   

 

 

24. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

        

 

1 

 

Νομοθεσία 

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες διαταγές κ.τ.λ. √     

  Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου Πάγου - √     
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2 Αποφάσεις / 

Γνωμοδοτήσεις 

Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.τ.Κ 

 

3 

Οργάνωση υπηρεσίας / 

Αποφάσεις / Διοικητικές 

Πράξεις 

 

Διοικητική διάρθρωση 

√     

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Συγκρότηση Επιτροπών √     

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √     

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό- νου 

√    

 

√ 

 

  Συμβάσεις προμηθειών √     

  Αιτήματα δαπανών τακτικού προϋπολογισμού, Χ.Ε.Π. √     

  Υπερωριών - οδοιπορικών προσωπικού. √   √  

  Αλληλογραφία μισθωμάτων κτιρίων - ΔΕΗ - ΟΤΕ √  √   

  Αλληλογραφία ταχυδρομικών τελών √  √   

  Κανονικές - Αναρρωτικές άδειες κ.τ.λ. √    √ 

  Αλληλογραφία σχετικά με τα κτίρια & αυτοκίνητα √  √   

  Στατιστικά - Απολογιστικά στοιχεία όλων των κατηγοριών 

που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου 

√  √   

  Απαντήσεις επί αιτημάτων πολιτών, δήμων, εταιρει- ών, 

φορέων κ.τ.λ. 

√    

√ 

 

 

4 

 

Διαχείριση Δασών 

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς συνε- 

ταιρισμούς 

√     

  Απόφαση έγκρισης διαχειριστικών μελετών και πι-νάκων 

υλοτομίας δημοσίων και μη δημοσίων δασών 

√   

√ 

  

  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και δασωθέ- ντες 

αγρούς 

√    

√ 

 

  Απαντήσεις επί αιτημάτων για διάθεση καυσόξυλων από 

ξηρά, κατακείμενα για την κάλυψη ατομικών α- ναγκών 

√  √   

  Επαλήθευση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελε- τών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια δάση 

√  √   

  Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα 

√   √  

  Αλληλογραφία σχετικά με υλοτομίες δημοσίων και μη 

δημοσίων δασών, όπως πρωτόκολλο εγκατάστα- σης 

υλοτομίας, μερικό ή τελικό πρωτόκολλο εξέλεγξης, άδεια 

αποκόμισης, πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, δελτία 

μεταφοράς δασικών προϊόντων, άδεια υλοτομίας με 

καταβολή μισθωμάτων ή ατελώς 

√   √  

  Αλληλογραφία που αφορά έκτακτες καρπώσεις 

δημοσίων και μη δημοσίων δασών 

√  √   

  Έκδοση ρυθμιστικών δασικών διατάξεων √  √   

 

5 

 

Δασοτεχνικά έργα 

Προγράμματα χρηματοδότησης δασικών έργων – 

εργασιών και δραστηριοτήτων 

√  √   

  Αποφάσεις χρηματοδότησης δασοτεχνικών έργων √     

  Απόφαση σύνταξης μελέτης δασοτεχνικού έργου √     

  Eπαληθεύσεις και εισηγήσεις για έγκριση (ή τροπο- 

ποίηση) μελετών δασοτεχνικών έργων 

√     
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  Αποφάσεις έγκρισης (ή τροποποίησης) μελετών 

δασοτεχνικών έργων 

√     

  Τεύχη δημοπράτησης δασοτεχνικών έργων √     

  Διακηρύξεις δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων √     

  Περιλήψεις διακηρύξεων δημοπρασιών δασοτεχνι- κών 

έργων 

√     

  Πρακτικά διεξαγωγής δημοπρασίας δασοτεχνικών έργων √   √  

  Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου √     

  Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού έργου √     

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √   √  

  Απόφαση ορισμού επιβλέποντα √     

6 Προστασία Δασών Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά παραβατών της 

δασικής νομοθεσίας 

√    √ 

  Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων για αγροτικά 

ανομήματα 

√    √ 

  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 

√    

√ 

 

  Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για παραβά- σεις 

της δασικής νομοθεσίας 

√     

√ 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √     

  Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών παραβά- σεων √    

 

 

  Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας  

√   √  

  Εισηγήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης √   √  

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασι- κών 

ή μη δασικών  

√     

  Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας Πράξεων Χαρακτηρι- σμού √     

  Προσφυγές ενώπιον της Α/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον της Β/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον της Ε.Ε..Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον Διοικητικών Εφετείων √   √  

  Προσφυγές ενώπιον Σ.τ.Ε. √   √  

  Αποφάσεις Α/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √     

  Αποφάσεις Β/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √     

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α. √     

  Αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων  √   √  

  Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας √   √  

  Εισηγήσεις για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων √   √  

  Αποφάσεις για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων √     

  Προτάσεις για άρση αναδάσωσης √   √  

  Αποφάσεις για άρση κήρυξης έκτασης ως αναδασω- τέας √     

  Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επι- 

πτώσεων Έργων (Μ.Π.Ε.) 

√     

  Γνωμοδότηση επί Προμελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Έργων (Π.Π.Ε.) 

√     

  Αποφάσεις Έγκρισης - Τροποποίησης Περιβαλ- λοντικών 

Όρων  

√     

  Αποφάσεις Έγκρισης Π.Π.Ε. √     
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  Γνωμοδοτήσεις για την έκδοση απόφασης έγκρισης 

επέμβασης επί εκτάσεων δασικής μορφής 

√     

  Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων δασικής 

μορφής 

√     

  Εισηγήσεις για παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων  √     

  Αποφάσεις παραχώρησης δασικών εκτάσεων  √     

  Σύνταξη - Αντίκρουση για υποθέσεις ενώπιον των 

Δικαστηρίων, Σ.Τ.Ε. 

√   

 

 

√ 

 

  Βεβαιώσεις περί προβολής ή μη δικαιωμάτων κυριότητας 

του Δημοσίου, για την αναγνώριση δικαιούχων 

αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων  

√   

 

 

√ 

  

  Αλληλογραφία σχετικά με διάφορες δικαστικές 

διαδικασίες (αγωγές, ανακοπές, εφέσεις, προσφυγές 

κ.τ.λ.) 

√     

 

√ 

7 Θήρα – Αλιεία-

Δραστηριότητες Αναψυχής 

Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους 

√     

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη κυνηγετικών 

συλλόγων 

√     

  Εμπλουτισμός ορεινών ρεόντων υδάτων με ιχθύδια √     

  Άδειες διάπλευσης ποταμών √     

  Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού κυνηγετικών 

συλλόγων 

√     

8 Λοιπές αποφάσεις και 

αλληλογραφία μη 

υπαγόμενη σε άλλη 

κατηγορία 

Έκδοση απόφασης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, 

μελισσοκομείων, λατομείων κ.λπ. 

√     

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√   

 

√ 

  

  Ετήσια πριμοδότηση δικαιούχων κανονισμών της Ε.Ε. √   √  

  Διενέργεια αλληλογραφίας σχετικής με τους 

Κανονισμούς 2080/92,1257/99 και Μέτρου 123Β 

√   √  

9 Φωτοερμηνευτικό – 

Χαρτογραφικό υλικό 

Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945, 1996  √    √ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945, 1960, 1980-1983 √    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √    √ 

  Γεωολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 √    √ 

  Τοπογραφικά διαγράμματα αναδασωτέων εκτάσεων  √     

  Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή αποφάσεις 

Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

√     
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25. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 
Νομοθεσία 

Νομοί - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες Διαταγές 

κ.τ.λ. 
√ 

 
√ 

  

2 

Αποφάσεις Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβούλιου της Επικρατείας, Άρειου 

Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.τ.Κ. 

κ.τ.λ. 

√ 

 

√ 

  

3 Οργάνωση υπηρεσίας – 

Αποφάσεις / Διοικητικές 

Πράξεις 

Διοικητική Διάρθρωση √ 

 

√ 

  

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπάλληλων - άδειες √    √ 

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

 

 

Στατιστικά - απολογιστικά στοιχεία όλων των 

κατηγοριών που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας 

του Δασαρχείου Κοζάνης 

√ 

 

√ 

  

 
 

Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
√ 

 
√ 

  

4 
Διαχείριση Δασών 

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√ 

 
√ 

  

 
 

Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημοτικά δάση 
√  √ 

  

 
 

Πρωτόκολλα εγκατάστασης και τελικής επιθεώρησης 

υλοτομίας 
  √ 

  

 
 

Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα, δασοτεμάχια και 

δασωθέντες αγρούς 
√ 

 
√ 

  

 

 

Εισηγήσεις για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√ 

 

√ 

  

 
 

Αποφάσεις έκτακτης κάρπωσης λήμματος από δημόσια 

και ιδιωτικά δάση 
√ 

 
√ 

  

 
 

Αποφάσεις έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων 

δασοτεμαχίων μέχρι 50 στρ 
√ 

 
√ 

  

 
 

Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα 
√ 

 
√ 

  

  Αποφάσεις αναγνώρισης δασωθέντων αγρών √  √   

 
 

Αποφάσεις αναγνώρισης ιδιωτικών και 

διακατεχόμενων δασών 
√ 

 
√ 

  

 
 

Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√ 

  

 
 

Καθορισμός τιμήματος κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√ 

  

5 
Δασοτεχνικά έργα 

Αποφάσεις ανάθεσης σύνταξης μελέτης δασοτεχνικών 

έργων 
√ 

 
√ 

  

  Μελέτες δασοτεχνικών έργων √ √    

  Διακηρύξεις Δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Αποφάσεις ορισμού επιβλέποντα √  √   

  Συμβάσεις - απευθείας ανάθεσης με ανάδοχο √  √   
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δασοτεχνικού έργου 

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √  √   

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων √  √   

  Έγκριση λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών √  √   

  Οικονομική τακτοποίηση έργων   √   

6 
Προστασία Δασών 

Γνωμοδοτήσεις επί περιβαλλοντικών μελετών (ΜΠΕ _ 

ΠΠΔ και συνοδά έργα αυτών) 
√ 

 
√ 

  

 
 

Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα επί δημοσίων και 

μη εκτάσεων δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα 
√ √  

  

 
 

Εισηγήσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων δασικής 

μορφής 
√ 

 
√ 

  

 
 

Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων δασικής 

μορφής 
√ 

 
√ 

  

  Πρωτόκολλα εγκατάστασης √  √   

  Έκδοση Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων √  √   

  Έκδοση δασικών αστυνομικών διατάξεων √  √   

 
 

Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων ελέγχου δασικών 

παραβάσεων 
√ 

 
√ 

  

 

 

Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών 

ή μη δασικών και έκδοση αποφάσεων τελεσιδικίας επ’ 

αυτών 

√ √  

  

  Αποφάσεις ΕΕΔΑ και ΤΕΕΑ √  √   

 
 

Εισηγήσεις για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων και 

άρση – ανάκληση αυτών  
√ 

 
√ 

  

 
 

Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

Παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων της παρ. 

1, 2, 3, 5
α
, 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/79 

√ 
 

√ 
 

 

 
 

Γνωμοδοτήσεις για παραχωρήσεις εκτάσεων της παρ. 1 

του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 
√ √  

 
 

 
 

Αποφάσεις εξαγοράς δημοσίων εκτάσεων των παρ. 5,. 

του άρθρου 47 του Ν. 998/79 
√ √  

 
 

 
 

Εισηγήσεις για γεωργική εκμετάλλευση των παρ. 1-5 

άρθρου 47 και άρθρου 47β του Ν. 998/79 
√ √  

 
 

 

 

Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας 

√ 

 

 

 

√ 

 
 

Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για παραβάσεις 

της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων της δασικής και 

αγροτικής νομοθεσίας 
√   

 
√ 

 
 

Καταγγελίες πολιτών επί δασικών και αγροτικών 

παραβάσεων 
√   

 
√ 

  Αναφορές υπαλλήλων επί καταγγελόμενων √  √   

 
 

Αιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές πολιτών κατά 

διοικητικών πράξεων σε πολιτικά δικαστήρια 
√   

 
√ 

  Αποφάσεις εγκατάστασης ποιμνιοστάσιων √ √    

  Αποφάσεις εγκατάστασης μετεωρολογικών ιστών √  √   

 
 

Γνωμοδοτήσεις χορήγησης ή μη άδειας μεταλλευτικών 

ερευνών - εκμετάλλευσης 
√  √ 
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Υποβολή προτάσεων για έκδοση κατεδάφισης 

αυθαίρετων επί εκτάσεων δασικού χαρακτήρα 
√ √  

  

 
 

Αλληλογραφία σχετικά με το δασικό φυτώριο 

Βελβεντού (ανενεργό) 
√  √ 

  

 
 

Αλληλογραφία σχετικά με το εκτροφείο θηραμάτων 

«Κουρί» Κοζάνης 
√  √ 

  

  Αλληλογραφία σχετικά με ιδιωτικά εκτροφεία √  √   

7 Θήρα Εγκρίσεις χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Αποφάσεις ανάκλησης άδειας θήρας √  √   

  Αποφάσεις έγκρισης εμπλουτισμού βιοτόπων √  √   

 
 

Αποφάσεις έγκρισης προϋπολογισμού και απολογισμού 

κυνηγητικών συλλόγων 
√ 

 
√ 

  

 
 

Αποφάσεις διορισμού ταμία και 3
ου

 μέλους ελεγκτικής 

επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων 
√ 

 
√ 

  

  Καταφύγια άγριας ζωής √  √   

8 Διοικητικά - οικονομικά Αιτήματα έγκρισης δαπάνης τακτικού προϋπολογισμού √  √   

 
 

Συμβάσεις προμηθειών τακτικού προϋπολογισμού και 

απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών 
√ 

 
√ 

  

 

 

Καταστάσεις πληρωμών δαπανών υπηρεσίας για 

ενταλματοποίηση (προμήθειες μισθώματα, υπερωρίες, 

έξοδα μετακίνησης και οδοιπορικά υπαλλήλων 

√ 

 

 

 

√ 

9 

Λοιπές αποφάσεις 

Αλληλογραφία σχετική με την ετήσια επιδότηση των 

δικαιούχων που είναι ενταγμένοι στους κανονισμούς 

797/89, 2080/92 και 1257/99 

√  √ 

  

 
 

Αποφάσεις υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης 

ασθενειών στα δάση και δασικές εκτάσεις 
√ 

 
√ 

  

10 Χαρτογραφικό υλικό Χάρτες διαχειριστικών μελετών √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ √    √ 

 

 

26. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

 

1 

 

Νομοθεσία 

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες διαταγές 

κ.τ.λ. 

 

√ 

    

 

2 

 

Αποφάσεις / Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρείου 

Πάγου - Ελεγκτικού Συνεδρίου - Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.τ.Κ 

 

√ 

    

 

3 

Οργάνωση υπηρεσίας / 

Αποφάσεις / Διοικητικές 

Πράξεις 

 

Διοικητική διάρθρωση 

√     

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων √    √ 

  Συγκρότηση Επιτροπών √     

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √     

  Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας εργαζομένων με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό- νου 

√    

√ 

 

  Συμβάσεις προμηθειών √     

  Αιτήματα δαπανών τακτικού προϋπολογισμού, Χ.Ε.Π. √     

  Υπερωριών - οδοιπορικών προσωπικού. √   √  

  Αλληλογραφία μισθωμάτων κτιρίων - ΔΕΗ - ΟΤΕ √  √   
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  Αλληλογραφία ταχυδρομικών τελών √  √   

  Κανονικές - Αναρρωτικές άδειες κ.τ.λ. √    √ 

  Αλληλογραφία σχετικά με τα κτίρια & αυτοκίνητα √  √   

  Στατιστικά - Απολογιστικά στοιχεία όλων των 

κατηγοριών που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας 

του Δασαρχείου 

√   

 

√ 

  

  Απαντήσεις επί αιτημάτων πολιτών, δήμων, εταιρειών, 

φορέων κ.τ.λ. 

√    

√ 

 

 

4 

 

Διαχείριση Δασών 

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 

 

√ 

    

  Απόφαση έγκρισης διαχειριστικών μελετών και πι-

νάκων υλοτομίας δημοσίων και μη δημοσίων δασών 

√   

√ 

  

  Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα και δασωθέντες 

αγρούς 

√    

√ 

 

  Απαντήσεις επί αιτημάτων για διάθεση καυσόξυλων 

από ξηρά, κατακείμενα για την κάλυψη ατομικών 

αναγκών 

√   

 

√ 

  

  Επαλήθευση για έγκριση ή μη διαχειριστικών μελετών 

και πινάκων υλοτομίας σε δημόσια και μη δημόσια 

δάση 

√   

 

√ 

  

  Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα 

√    

√ 

 

  Αλληλογραφία σχετικά με υλοτομίες δημοσίων και μη 

δημοσίων δασών, όπως πρωτόκολλο εγκατάστα- σης 

υλοτομίας, μερικό ή τελικό πρωτόκολλο εξέλεγξης, 

άδεια αποκόμισης, πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, 

δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, άδεια 

υλοτομίας με καταβολή μισθωμάτων ή ατελώς 

√    

 

 

 

 

√ 

 

  Αλληλογραφία που αφορά έκτακτες καρπώσεις 

δημοσίων και μη δημοσίων δασών 

√   

√ 

  

  Έκδοση ρυθμιστικών δασικών διατάξεων √  √   

 

5 

 

Δασοτεχνικά έργα 

Προγράμματα χρηματοδότησης δασικών έργων – 

εργασιών και δραστηριοτήτων 

√   

√ 

  

  Αποφάσεις χρηματοδότησης δασοτεχνικών έργων √     

  Απόφαση σύνταξης μελέτης δασοτεχνικού έργου   √   

  Eπαληθεύσεις και εισηγήσεις για έγκριση (ή 

τροποποίηση) μελετών δασοτεχνικών έργων 

√  √   

  Αποφάσεις έγκρισης (ή τροποποίησης) μελετών 

δασοτεχνικών έργων 

√  √   

  Τεύχη δημοπράτησης δασοτεχνικών έργων √     

  Διακηρύξεις δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων √     

  Περιλήψεις διακηρύξεων δημοπρασιών δασοτεχνικών 

έργων 

 

√ 

    

  Πρακτικά διεξαγωγής δημοπρασίας δασοτεχνικών 

έργων 

√    

√ 

 

  Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας δασοτεχνικού έργου √  √   

  Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο δασοτεχνικού έργου √     

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής √   √  

  Αλληλογραφία σχετική με το Φυτώριο Φλαμπουραρίου 

(ίδρυση, λειτουργία, διάθεση φυτών κ.λπ.)  

√     
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6 Προστασία Δασών Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά παραβατών της 

δασικής νομοθεσίας 

√    √ 

  Υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων για αγροτικά 

ανομήματα 

√    √ 

  Σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για 

εκχέρσωση ή καταπάτηση δασικής έκτασης 

√    

√ 

 

  Προανάκριση και σύνταξη δικογραφίας για παραβάσεις 

της δασικής νομοθεσίας 

√     

√ 

  Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων √     

  Συγκρότηση συνεργείων ελέγχου δασικών παραβάσεων    √  

  Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας  

√    

 

√ 

 

  Εισηγήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού έκτασης √     

  Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών 

ή μη δασικών  

 

√ 

    

  Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας Πράξεων Χαρακτηρισμού √     

  Προσφυγές ενώπιον της Α/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον της Β/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον της Ε.Ε..Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. √   √  

  Προσφυγές ενώπιον Διοικητικών Εφετείων √   √  

  Προσφυγές ενώπιον Σ.τ.Ε. √   √  

  Αποφάσεις Α/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √     

  Αποφάσεις Β/βάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. √     

  Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α. √     

  Αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων  √   √  

  Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας √   √  

  Εισηγήσεις για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων √     

  Αποφάσεις για κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων √     

  Προτάσεις για άρση αναδάσωσης √     

  Αποφάσεις για άρση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας  

√ 

    

  Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Έργων (Μ.Π.Ε.) 

 

√ 

    

  Γνωμοδότηση επί Προμελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Έργων (Π.Π.Ε.) 

 

√ 

    

  Αποφάσεις Έγκρισης - Τροποποίησης Περιβαλλοντικών 

Όρων  

 

√ 

    

  Αποφάσεις Έγκρισης Π.Π.Ε. √     

  Γνωμοδοτήσεις για την έκδοση απόφασης έγκρισης 

επέμβασης επί εκτάσεων δασικής μορφής 

 

√ 

    

  Αποφάσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων δασικής 

μορφής 

 

√ 

    

  Εισηγήσεις για παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων  √     

  Αποφάσεις παραχώρησης δασικών εκτάσεων  √     

  Σύνταξη - Αντίκρουση για υποθέσεις ενώπιον των 

Δικαστηρίων, Σ.Τ.Ε. 

√  √   

  Βεβαιώσεις περί προβολής ή μη δικαιωμάτων 

κυριότητας του Δημοσίου, για την αναγνώριση 

δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων  

√   

√ 
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  Αλληλογραφία σχετικά με διάφορες δικαστικές 

διαδικασίες (αγωγές, ανακοπές, εφέσεις, προσφυγές 

κ.τ.λ.) 

√    √ 

7 Θήρα – Αλιεία Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους 

 

√ 

    

  Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη 

κυνηγετικών συλλόγων 

√     

  Εμπλουτισμός ορεινών ρεόντων υδάτων με ιχθύδια √     

  Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού 

κυνηγετικών συλλόγων 

√     

8 Λοιπές αποφάσεις και 

αλληλογραφία μη 

υπαγόμενη σε άλλη 

κατηγορία 

 

Έκδοση απόφασης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, 

μελισσοκομείων, λατομείων κ.λπ. 

√     

  Έκδοση απόφασης υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√  √   

  Ετήσια πριμοδότηση δικαιούχων κανονισμών της Ε.Ε. √   √  

  Διενέργεια αλληλογραφίας σχετικής με τους 

Κανονισμούς 2080/92,1257/99 και Μέτρου 123Β 

√    

√ 

 

9 Φωτοερμηνευτικό – 

Χαρτογραφικό υλικό 

Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945, 1996 - 1999 √     

√ 

  Αεροφωτογραφίες ετών 1945, 1960, 1983 √    √ 

  Χάρτες διαχειριστικών μελετών  √    √ 

  Εδαφολογικοί Χάρτες  √    √ 

  Χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 √    √ 

  Τοπογραφικά διαγράμματα αναδασωτέων εκτάσεων  √     

  Τοπογραφικά διαγράμματα εκτάσεων για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί Πράξεις Χαρακτηρισμού ή αποφάσεις 

Ε.Ε.Δ.Α. – Τ.Ε.Ε.Α. 

 

 

√ 

    

 

 

27. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Νομοθεσία 
Νομοί - Προεδρικά Διατάγματα - Εγκύκλιες 

Διαταγές κ.τ.λ. 
√ 

 
√ 

  

2 Αποφάσεις Γνωμοδοτήσεις 

Αποφάσεις Συμβούλιου της Επικρατείας, Άρειου 

Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γνωμοδοτήσεις 

Ν.Σ.τ.Κ. κ.τ.λ. 

√ 

 

√ 

  

3 
Οργάνωση υπηρεσίας – 

Αποφάσεις / Διοικητικές Πράξεις 
Διοικητική Διάρθρωση √ 

 
√ 

  

  Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλους √  √   

  Ατομικοί φάκελοι υπάλληλων - άδειες √    √ 

  Συγκρότηση επιτροπών √  √   

  Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού √  √   

  

Στατιστικά - απολογιστικά στοιχεία όλων των 

κατηγοριών που αφορούν την περιοχή 

αρμοδιότητας του Δασαρχείου Τσοτυλίου 

√ 

 

√ 
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Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
√ 

 
√ 

  

  Αίτημα έγκρισης δαπάνης √  √   

  Αποφάσεις απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών √  √   

4 Διαχείριση Δασών 
Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασικούς 

συνεταιρισμούς 
√ 

 
√ 

  

  
Επαλήθευση διαχειριστικών μελετών και πινάκων 

υλοτομίας σε δημοτικά δάση 
√  √ 

  

  
Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροτεμάχια, δασοτεμάχια, 

κληροτεμάχια και δασωθεντες αγρούς 
√ 

 
√ 

  

  
Πρωτόκολλα εγκατάστασης και τελικής 

επιθεώρησης υλοτομίας 
√ 

 
√ 

  

  
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων 

δασοτεμαχίων μέχρι 50 στρ 
√ 

 
√ 

  

  
Αλληλογραφία σχετική με κατασχεθέντα δασικά 

προϊόντα 
√ 

 
√ 

  

  
Αλληλογραφία που αφορά έκτακτες καρπώσεις 

δημοσίων και μη δημοσίων δασών. 
√ 

 
√ 

  

  Αποφάσεις αναγνώρισης δασωθέντων αγρών √  √   

  Αποφάσεις αναγνώρισης μη δημοσίων δασών √  √   

  Αποφάσεις παραχώρησης καστανοτεμαχίων √ √    

5 Δασοτεχνικά έργα 
Αποφάσεις ανάθεσης σύνταξης μελέτης 

δασοτεχνικών έργων 
√ 

 
√ 

  

  Μελέτες δασοτεχνικών έργων √  √   

  Διακηρύξεις Δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων √  √   

  Απόφαση ορισμου επιβλεποντα √  √   

  
Συμβάσεις - απευθείας ανάθεσης με ανάδοχο 

δασοτεχνικού έργου 
√ 

 
√ 

  

  Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικης παραλαβής √  √   

  Σύνταξη ανακεφαλαιωτικων πινάκων √  √   

  Εγκριση λογαριασμου και πιστοποίησης εργασιών √  √   

6 Προστασία Δασών Γνωμοδοτήσεις επι περιβαλλοντικων μελετών √  √   

  Έκδοση Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων √  √   

  
Υποβολή πρωτοκολλων μηνύσεων της δασικής και 

αγροτικης νομοθεσιας 
√ 

 
 

 
√ 

  
Συνταξη πρωτοκολλων διοικητικης αποβολης για 

εκχερσωση ή καταπατηση δασικής εκτασης 
√ 

 
√ 

 
 

  

Αλληλογραφία σχετικά με την επιβολή και είσπραξη 

προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας 

√ 

 

 

 

√ 

  
Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√ 

 
 

  
Καθορισμός τιμήματος κατασχεθέντων δασικών 

προϊόντων 
√ 

 
√ 

 
 

  
Προανάκριση και συνταξη δικογραφιας για 

παραβασεις της δασικής και αγροτικης νομοθεσιας 
√ 

 
 

 
√ 

  Έκδοση δασικών αστυνομικων διαταξεων √  √   

  
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως 

δασικών ή μη δασικών 
√ 

 
√ 

  

  Πιστοποιητικό τελεσιδικίας πράξεων √  √   
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χαρακτηρισμού 

  Αποφάσεις ΕΕΔΑ και ΤΕΕΑ √  √   

  Εισηγηση για κηρυξη εκτασεων ως αναδασωτεων √  √   

  
Εισηγήσεις έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων 

δασικού χαρακτήρα 
√  √ 

  

  

Υποβολή προτάσεων για έκδοση απόφασης 

κατεδάφισης αυθαίρετων επί εκτάσεων δασικού 

χαρακτήρα 

√  √ 

  

  Αποφάσεις παραχωρήσης δασικών εκτάσεων  √  √   

  Αποφάσεις εγκατάστασης ποιμνιοστασιων √  √   

  Αποφάσεις εγκατάστασης μετεωρολογικών ιστών √ √    

  Αδειοδότηση μεταλλευτικων ερευνων √  √   

7 Θήρα Έγκρισης χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς √  √   

  Αποφάσεις ανάκλησης άδειας θήρας √  √   

  Απόφαση εμπλουτισμου θηραματων √  √   

  
Εγκριση προυπολογισμου και απολογισμου 

κυνηγετικων συλλογων 
√ 

 
√ 

  

  
Άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στους κυνηγετικούς 

συλλόγους 
√ 

 
√ 

  

  
Αποφάσεις διορισμού ταμία και 3

ου
 μέλους 

ελεγκτικής επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων 
√ 

 
√ 

  

8 Λοιπές αποφάσεις 

Αλληλογραφία σχετικη με την ετησία επιδότηση 

των δικαιούχων που είναι ενταγμένοι στους 

κανονισμούς 2080/92 και 1257/99 

√ 

 

√ 

  

  

Αποφάσεις υλοποίησης προγράμματος 

καταπολέμησης ασθενειών στα δάση και δασικές 

εκτάσεις 

√ 

 

√ 

  

9 Χαρτογραφικό υλικό Χάρτες διαχειριστικών μελετών √  √   

  Χάρτες Γ.Υ.Σ √    √ 

 

 

28. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Διοικητικά Διεκπεραίωση γενικής αλληλογραφίας √    √ 

2 Θέματα προσωπικού Εκπαίδευση υπάλληλων, άδειες, απουσιολόγια, 

ανάθεση καθηκόντων 

√    √ 

3 Αρχείο εγγράφων 

αλληλογραφίας ΕΚΔΔΑ 

Διεκπεραίωση γενικής αλληλογραφίας ΕΚΔΔΑ / ΑΤΕ √    √ 

4 Αιτήματα φορέων υλοποίησης 

προγραμμάτων 

Προτάσεις φορέων υλοποίησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

√    √ 

5 Εισαγωγική εκπαίδευση Έγγραφα αναφορικά με εισαγωγική εκπαίδευση 

υπάλληλων 

√    √ 

6 Προγράμματα - ημερίδες Προγράμματα επιμόρφωσης και ημερίδες 

δημοσίων υπάλληλων 

√    √ 
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30. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Καταγγελίες Καταγγελίες πολιτών, εταιρειών, υπαλλήλων. √   √  

2. Έκθεση  Έκθεση λειτουργίας οργανικών μονάδων του Φορέα √   √  

3. Πορίσματα  
Πορίσματα κατόπιν διενέργειας ελέγχου σε 

οργανικές μονάδες του Φορέα μας 

√   √  

4. Διαβιβαστικά 
Διαβιβαστικά σε υπηρεσίες του Φορέα και σε 

άλλους Φορείς  

√   √  

5. Απαντήσεις  Απαντήσεις σε καταγγελίες  √   √  

6. 
Αποφάσεις χορήγησης αδειών 

υπαλλήλων 

Άδειες αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, άνευ 

αποδοχών 

√    √ 

 

 

29. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Α Β Γ Δ 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1 Μετακινήσεις προσωπικού Τ.Α.Σ. 

Κοζάνης εκτός έδρας και εντός 

έδρας – Πρωτοβάθμιοι & 

Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι 

Μετακινήσεις υπαλλήλων εντός & εκτός έδρας για 

έλεγχο φυσικών καταστροφών (Σεισμό, Πλημμύρα, 

Πυρκαγιά, Κατολίσθηση ή άλλο) καθώς και για 

άλλους υπηρεσιακούς λόγους 

 

 

√ 

    

 

√ 

2 Συγκροτήσεις Επιτροπών 

Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων 

– Τριτοβάθμιων ελέγχων 

Συγκροτήσεις Επιτροπών Μηχανικών του Τ.Α.Σ. 

Κοζάνης (σε συνεργασία με τη ΔΑΕΦΚ) για τη 

διενέργεια Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων – 

Τριτοβάθμιων ελέγχων σε κτίρια μετά από κάποιο 

Συμβάν (Σεισμό, Πυρκαγιά, Πλημμύρα, 

Κατολίσθηση) 

 

 

 

√ 

    

 

 

√ 

3 Έλεγχοι προς έκδοση πράξεων του 

Τομέα Αποκατάστασης 

Σεισμοπλήκτων, αυτοψίες με μέλη 

του Τ.Α.Σ. Κοζάνης 

Πορίσματα ελέγχων προκειμένου να προχωρήσει 

και να ολοκληρωθεί το έργο της Αποκατάστασης 

πληγέντων κτιρίων για Επισκευές, Ανακατασκευές, 

Αυτοστεγάσεις 

 

 

√ 

    

 

√ 

4 Συγκροτήσεις επιτροπών ελέγχου 

ασύμφορων επισκευής 

Συγκροτήσεις επιτροπών ελέγχου ασύμφορων 

επισκευής 

 

√ 

    

√ 

5 Εκθέσεις Αυτοψίας, ΠΑΕΕΚ Εκθέσεις Αυτοψίας κτιρίων Δομημένων από Ε.Υ., 

Ολοσχερούς καταστροφής & Επισκευάσιμα, 

Πρωτόκολλα αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπων 

κτιρίων 

 

√ 

    

√ 

6 Έργο Αποκατάστασης κτιρίων 

πληγέντων από φυσικές 

καταστροφές, έκδοση αδειών 

επισκευής & λοιπά στάδια 

επισκευής, Βεβαιώσεις 

Καθορισμού, εγκρίσεις χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής & λοιπά 

στάδια ανακατασκευής, 

αυτοστέγασης, αποπεράτωσης, 

δικαιούχοι συμβατικών κατοικιών 

Έργο Αποκατάστασης κτιρίων πληγέντων από 

φυσικές καταστροφές, έκδοση αδειών επισκευής & 

λοιπά στάδια επισκευής (δόσεις & χορηγήσεις 

κρατικής αρωγής), Βεβαιώσεις Καθορισμού, 

εγκρίσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής & 

λοιπά στάδια (δόσεις & χορηγήσεις κρατικής 

αρωγής) ανακατασκευής, αυτοστέγασης, 

αποπεράτωσης, δικαιούχοι συμβατικών κατοικιών 

 

 

 

 

√ 

    

 

 

 

√ 

7 Θέματα Προσωπικού  Θέματα Προσωπικού: άδειες, παρουσιολόγια √    √ 

8 Γενική Αλληλογραφία: Χρονολογικό 

αρχείο, αρχείο σχεδίων 

Χρονολογικό αρχείο και αρχείο σχεδίων με όλη την 

αλληλογραφία 

 

√ 

    

√ 
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30. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   Α Β Γ Δ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β1 Β2 

1. Εγκύκλιοι Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας 

 Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής προστασίας 

Αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και 

Τεχνολογικές καταστροφές 

 

√ 

    

√ 

2. Έγγραφα Έγγραφα που αφορούν την οργάνωση φορέων σε 

θέματα Πολιτικής Προστασίας. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

3. Δελτία Ε.Μ.Υ και Χάρτες 

Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς 

Διαβίβαση όταν κρίνει η Δ/νση, στους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

 

√ 

 

 

 

√ 

  

4. Αρμόδιοι υπάλληλοι Πολιτικής 

Προστασίας 

Πίνακες με τα ονόματα των υπευθύνων Πολιτικής 

Προστασίας Περιφερειών και ΟΤΑ ΑΠ.Δ.ΗΠ.-ΔΥΤ. 

ΜΑΚ. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

5. Κήρυξη περιοχών σε 

κατάσταση εκτάκτων ανάγκης 

Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π κυρούμενων περιοχών σε 

κατάσταση εκτάκτων αναγκών κατόπιν εισηγήσεων 

των Περιφερειαρχών ή του Γ.Γ.ΑΠ.Δ.ΗΠ.-ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

 

√ 

 

 

   

6. Κανονικές – Αναρρωτικές 

άδειες 

Χορήγηση στους υπαλλήλους της Δ/νσης  

√ 

    

√ 

7. Έλεγχος ΧAΔΑ Έκδοση απόφασης συγκρότησης επιτροπών ΧΑΔΑ √ √    

8 Απαγόρευση κυκλοφορίας Έκδοση απόφασης εξουσιοδότησης Περιφερειαρχών 

όπως, συγκαλούν κατά περίπτωση τα Σ.Ο Π.Π. 

απαγόρευσης κυκλοφορίας σε Εθνικούς Δρυμούς, 

δάση και «ευπαθείς» περιοχές ημέρες και ώρες, που 

θεωρούνται επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς 

 

√ 

 

√ 

   

9.  Εθελοντικές Οργανώσεις Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π Εθελοντικών Οργανώσεων 

ενταγμένων στο μητρώο Π.Π που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης 

 

√ 

    

10.  Μνημόνια ενεργειών  Μνημόνια ενεργειών ΟΤΑ αντιμετώπισης κινδύνων 

από φυσικές καταστροφές. 

 

√ 

    

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια», στο δικτυακό 

τόπο http://www.data.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας http://www.apdhp-dm.gov.gr και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Τμήμα Διαφάνειας, 

Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών 

3. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και  

 Αυτοτελών Τμημάτων 

4. Υπουργείο Εσωτερικών και  

 Διοικητικής Ανασυγκρότησης /  

 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /  

 Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης  

 και Καινοτομίας (opendata@yap.gov.gr) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Χρον. Αρχείο 

 
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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