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Εισαγωγή
Α. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τελευταία σε µια σειρά ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής ΙΤΑ), µε
επίκεντρο την µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο και υπό το
πρίσµα µιας ευρείας και ριζικής αλλαγής του συνόλου των διοικητικών και
αυτοδιοικητικών µας θεσµών. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες σχεδιάσθηκαν
µε µεγάλη προσοχή από το ∆ιοικητικό και το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΙΤΑ,
προκειµένου να συµβάλουν εποικοδοµητικά στον σχετικό επιστηµονικό διάλογο, ο
οποίος είναι ευτύχηµα ότι διεξάγεται µε πολύ καλύτερους όρους σε σχέση µε το
παρελθόν, τόσο µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων, που συγκλίνουν όλο και
περισσότερο σε µια κοινή κατεύθυνση, όσο και µεταξύ των θεσµικών φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν βρει επιτέλους, εδώ και αρκετό καιρό, µια
κοινή γλώσσα ως προς την αναζήτηση πρόσφορων και αποτελεσµατικών θεσµικών
λύσεων.
Σε ένα τέτοιο επιστηµονικό και πολιτικό κλίµα, που ευνοεί την ανάδειξη και ανάπτυξη
του σχετικού προβληµατισµού, οι µελέτες του ΙΤΑ έχουν καλύψει, σε µικρότερο ή
µεγαλύτερο βαθµό, ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων που συνδέονται µε την προοπτική
µιας ριζικής αναδιάρθρωσης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα
µπορούσαµε µεταφορικά να πούµε ότι συµπληρώθηκαν έτσι, σε επίπεδο
επιστηµονικής επεξεργασίας, πολλά κοµµάτια από το πάζλ της διοικητικής
µεταρρύθµισης, στο µέτρο ιδίως που συνδέονται µε την αυτοδιοικητική συνιστώσα
της. Πράγµατι, ήδη έχουν διατυπωθεί θέσεις και προτάσεις που καλύπτουν ένα
µεγάλο µέρος της οργανωτικής αναδιάταξης των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού
(νέοι ενισχυµένοι δήµοι, καθιέρωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εισαγωγή
θεσµών µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης, ανασχεδιασµός του µηχανισµού της
εποπτείας, φορολογική αποκέντρωση) προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν τόσο
στις υφιστάµενες αρµοδιότητές τους, οι οποίες δεν είναι αµελητέες, όσο και σε
εκείνες που θα µπορούσαν να τους ανατεθούν στο µέλλον, µε βάση τις ποικίλες
εκδοχές που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας ως προς την προοπτική της
διοικητικής και αυτοδιοικητικής µεταρρύθµισης. Επειδή δε η οργανωτική αναδιάταξη
δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί ερήµην αυτής της προοπτικής, ένα µεγάλο τµήµα των
ως άνω µελετών έχει επεκταθεί ήδη και στα ζητήµατα της λειτουργικής αναβάθµισης
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των ΟΤΑ, προκειµένου ιδίως να διερευνηθούν νέες διοικητικές αρµοδιότητες που
προσιδιάζουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Β. Ωστόσο, η ανά χείρας µελέτη είναι η πρώτη που εστιάζεται αποκλειστικά στο
ζήτηµα της λειτουργικής αναβάθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρώντας
περίπου ως δεδοµένη την συναίνεση ως προς την κατά τα ανωτέρω οργανωτική
αναδιάταξή της. Με άλλα λόγια είναι η πρώτη επιστηµονική προσπάθεια του ΙΤΑ να
προσεγγίσει το ζήτηµα της ανακατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο βαθµών της
αυτοδιοίκησης όχι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αλλά προβάλλοντας στο µέλλον
µια νέα αυτοδιοικητική πραγµατικότητα που θα χαρακτηρίζεται, ταυτόχρονα, από
µεγαλύτερους και θεσµικά ενισχυµένους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ και από ολιγάριθµες
και ισχυρές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, ορισµένες από τις οποίες (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη) θα έχουν τον χαρακτήρα µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.

Είναι εύλογο ότι η οπτική γωνία µιας τέτοιας µελέτης είναι καταρχήν η οπτική γωνία
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή αντιλαµβάνεται τον ρόλο και την προοπτική
της, σε σχέση κυρίως µε την αποκεντρωµένη διοίκηση, µε την οποία συναντάται
τόσο σε επίπεδο νοµού όσο και σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό σηµαίνει, ιδίως, ότι
εφόσον η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδιατάσσεται οργανωτικά και αναβαθµίζεται
λειτουργικά, ανακύπτει ένα ζήτηµα ανακατανοµής των αρµοδιοτήτων, που κινείται
προεχόντως στο πεδίο της περιφερειακής οργάνωσης του κράτους. Με άλλα λόγια,
το πρώτο ερώτηµα που τίθεται, εν όψει των διαφαινόµενων οργανωτικών εξελίξεων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, είναι το εξής: µε ποιες
αρµοδιότητες θα αντιστοιχηθεί η νέα οργανωτική δοµή των ΟΤΑ; Θα διαχειρισθεί
απλώς τις υπάρχουσες, αναδιατασσόµενες έστω σε νέα αυτοδιοικητικά επίπεδα, ή
θα αναλάβει και νέες, προερχόµενες από τον χώρο της αποκεντρωµένης διοίκησης;

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι κατά βάση το αντικείµενο αυτής της µελέτης.
Το πρώτο δε σκέλος αυτής της απάντησης είναι προφανές: από την στιγµή που
σχεδόν όλοι συµφωνούν ότι κύρια αιτιολογική βάση της καθιέρωσης της
περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων
στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης, ευνόητη συνέπεια είναι µια ριζική
ανακατανοµή των συναφών αρµοδιοτήτων, µεταξύ αφενός της αποκεντρωµένης
διοίκησης, όπως και αν αυτή οργανωθεί στο νέο διοικητικό τοπίο, και αφετέρου της
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περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτή όµως η ανακατανοµή, προς όφελος προφανώς
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δεν θα είναι η µόνη, καθώς υπάρχει ένα ευρύ
φάσµα και άλλων αρµοδιοτήτων, που ασκούνται σήµερα από την διοικητική
περιφέρεια και η µεταβίβασή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται µονόδροµος.
Οι αρµοδιότητες αυτές καλύπτουν ποικίλα και σηµαντικά πεδία διοικητικής δράσης,
πλην όµως η ανακατανοµή τους δεν πρέπει να γίνει ούτε πρόχειρα, ούτε αυθαίρετα
ούτε βεβιασµένα. Απαιτείται ο καθορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων ανακατανοµής,
ενώ πρέπει να συνυπολογισθούν και ορισµένα άλλες κρίσιµες παράµετροι, όπως η
ευαίσθητη φύση και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάποιων αµιγώς διοικητικών
(«κρατικών») αρµοδιοτήτων, η επάρκεια και η ετοιµότητα, έστω και εν δυνάµει, των
σχετικών αυτοδιοικητικών υπηρεσιών αλλά και η νοµική δυνατότητα, εν όψει και της
ιδιαίτερα

επιφυλακτικής

νοµολογίας

των

διοικητικών

δικαστηρίων,

για

την

πραγµάτωση συγκεκριµένων ρηξικέλευθων µεταρρυθµίσεων (ακόµη και αν κριθούν
αναγκαίες).

Περαιτέρω, το ζήτηµα της ανακατανοµής αρµοδιοτήτων δεν ανακύπτει µόνον µεταξύ
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

και

αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης.

Η

προοπτική

της

οργανωτικής αναδιάταξης αµφοτέρων των βαθµών θέτει επί τάπητος την
αναγκαιότητα να επεκταθεί ο σχετικός προβληµατισµός και σε µια

εσωτερική

ανακατανοµή, στο πλαίσιο της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με άλλα λόγια, η σχετική προσέγγιση ξεκινά από τις σηµερινές αρµοδιότητες της
αποκεντρωµένης διοίκησης, µε πρώτη προτεραιότητα την ανακατανοµή σηµαντικού
µέρους αυτών προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι γενικά και αφηρηµένα
αλλά µε συγκεκριµένα κριτήρια και ιδίως µε βάση την προσφορότητα της
συγκεκριµένης µεταβίβασης, που σχετίζεται µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µε σηµαντικότερα την εγγύτητα στους πολίτες
και την άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση). Από την στιγµή δε που θα προκριθεί, µε
βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η µεταφορά αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ένα δεύτερο στάδιο έρευνας αφορά τον εντοπισµό του καταλληλότερου επιπέδου της
για να υποδεχθεί την συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Προτιµότερος αυτή τη στιγµή
φαίνεται καταρχήν ο δεύτερος βαθµός, όπως θα διαµορφωθεί µε την καθιέρωση
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά τίποτε δεν αποκλείει ορισµένες από τις
µεταφερόµενες αρµοδιότητες να ανατεθούν απευθείας στον αναβαθµισµένο πρώτο
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βαθµό, µε παράλληλη ανακατανοµή αρµοδιοτήτων και µεταξύ των δύο βαθµών. Όλα
αυτά, βέβαια, µε βάση τα συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής και ανακατανοµής που
προσδιορίζονται στην µελέτη και, σε κάθε περίπτωση, µε περίσκεψη και φειδώ ώστε
να µην προκληθούν είτε οργανωτικές δυσπλασίες είτε δυσλειτουργίες.

Γ.

Πρέπει

πάντως,

στο

σηµείο

αυτό,

να

επισηµανθεί,

προς

αποφυγήν

παραπλανητικών εντυπώσεων, ότι η παρούσα µελέτη –η οποία εντάσσεται κατά τα
ανωτέρω στην συγκεκριµένη οπτική γωνία ενός Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης–
δεν εξαντλεί όλο το εύρος του προβληµατισµού της λειτουργικής αναβάθµισης των
ΟΤΑ. Και τούτο είναι εύλογο, διότι µε βάση τον αρχικό της σχεδιασµό περιορίζεται,
όπως

ήδη

προεκτέθηκε,

σε

ανακατανοµές

αρµοδιοτήτων

που

είναι

ήδη

αποκεντρωµένες σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης. ∆εν αγγίζει δηλαδή –και δεν
µπορούσε να αγγίξει, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα– το ζήτηµα της µεταφοράς
αρµοδιοτήτων από την κεντρική ∆ιοίκηση προς την Αυτοδιοίκηση, που έχει καταστεί
προ πολλού απαραίτητη, υπό το πρίσµα µιας συνολικής αναδιοργάνωσης του
διοικητικού µας συστήµατος. Με άλλα λόγια, η µελέτη εστιάζεται στα σηµερινά
δεδοµένα

της

αποκέντρωσης,

εξετάζοντας

τις

δυνατότητες

ανακατανοµής

αρµοδιοτήτων µε βάση την επικείµενη αναδιάταξη της Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού. Αυτή όµως η αναδιάταξη δεν µπορεί παρά να αντιµετωπισθεί στο
πλαίσιο µιας ευρύτερης µεταρρύθµισης του κράτους και συγκεκριµένα ως το πρώτο
στάδιο αυτής της µεταρρύθµισης. Το δεύτερο και σηµαντικότερο ίσως στάδιο είναι η
ριζική αλλαγή της δοµής και λειτουργίας της κεντρικής ∆ιοίκησης, στην κατεύθυνση
της διαρκώς εξαγγελλόµενης αλλά ανεύρετης έως τώρα επιτελικής λειτουργίας της.

Μια τέτοια µείζων µεταρρύθµιση είναι ευνόητο ότι θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις
στην λειτουργία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ’επέκταση ότι θα
αναπροσανατολίσει την συζήτηση για τη λειτουργική αναβάθµισή της. Και τούτο διότι
η µεταρρύθµιση αυτή προϋποθέτει και συνεπάγεται τα ακόλουθα βήµατα:

Πρώτον, τον προσεκτικό καθορισµό των επιτελικών αρµοδιοτήτων, που πρέπει να
παραµείνουν στα υπουργεία, προκειµένου αυτά να καταστούν πράγµατι επιτελικά.
∆εύτερον, την αποκέντρωση, είτε καθ’ύλην είτε κατά τόπον, των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων.
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Τρίτον, τον επιµερισµό των κατά τόπον αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων είτε στα
περιφερειακά κρατικά όργανα –τα οποία θα αναπληρώσουν έτσι, µε σηµαντικότερες
αρµοδιότητες, αυτές που θα έχουν ήδη µεταφερθεί στους δύο αναδιοργανωµένους
βαθµούς αυτοδιοίκησης– είτε στα αυτοδιοικητικά όργανα, οπότε και θα ολοκληρωθεί,
ενδεχοµένως και µέσω νέων ανακατανοµών µεταξύ των δύο βαθµών, η λειτουργική
αναβάθµιση του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλα αυτά, όµως, προϋποθέτουν µια άλλη επιστηµονική προσέγγιση, που θα εκκινεί
πλέον, προεχόντως, όχι από την σκοπιά της µεταρρύθµισης της Αυτοδιοίκησης, η
οποία φαίνεται να έχει ήδη δροµολογηθεί, αλλά από τη σκοπιά της µεταρρύθµισης
του κράτους, η οποία παραµένει ζητούµενο (και η οποία θα απασχολήσει προσεχώς
το ΙΤΑ, στο πλαίσιο µιας νέας µελέτης, ειδικά πλέον προσανατολισµένης στις
περαιτέρω προοπτικές λειτουργικής αναβάθµισης των ΟΤΑ).

∆. Υπό το πρίσµα λοιπόν αυτών των δεδοµένων η παρούσα µελέτη κινείται προς την
κατεύθυνση

µιας

γενναίας

πλην

λελογισµένης

και

σταδιακής

λειτουργικής

αναβάθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα βαίνει παράλληλα και θα
αντιστοιχείται αποτελεσµατικά –και βαθµιαία– µε την οργανωτική αναδιάταξή της,
έτσι ώστε ούτε η νέα δοµή των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού να είναι ένα απλό
οργανωτικό κέλυφος, κενό νέου ουσιαστικού περιεχοµένου, αλλά ούτε και να
δηµιουργηθεί η εικόνα ότι δεν θα υφίστανται πλέον αρµοδιότητες για τα
αποκεντρωµένα (περιφερειακά) όργανα του κράτους, λόγω µιας συλλήβδην
µεταφοράς διοικητικών αρµοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση, όπως έγινε στο
παρελθόν σε επίπεδο νοµού, µε την καθιέρωση της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, τόσο η οργανωτική αναδιάταξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθεαυτήν, όσο και το ως άνω πρώτο στάδιο ανακατανοµής
αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτής και της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (αλλά και µεταξύ
των υπό διαµόρφωση νέων βαθµών) θέτουν τις βάσεις και για περαιτέρω
οργανωτικές και λειτουργικές ανακατατάξεις στο πεδίο του ευρύτερου διοικητικού
µας συστήµατος, νοουµένου ως λειτουργικής ενότητας που συµπεριλαµβάνει και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κάθε δε περίπτωση, ακόµη και αν µια τέτοια πορεία –µε
επίκεντρο τον διαχωρισµό των επιτελικών από τις εκτελεστικές αρµοδιότητες και την
συνακόλουθη αποκέντρωση των δεύτερων– δεν είναι γρήγορη, και µόνο του το
πρώτο αυτό βήµα της λειτουργικής αναβάθµισης των ΟΤΑ, όπως προτείνεται στην
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παρούσα µελέτη, παραµένει εξαιρετικά σηµαντικό. Όχι µόνον διότι θα δώσει
συγκεκριµένο νόηµα και περιεχόµενο στην επί θύραις µεταρρύθµιση αλλά και διότι
θα συµβάλει στην διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού και αυτοδιοικητικού τοπίου
στην περιφέρεια, περισσότερο ορθολογικού, περισσότερο λειτουργικού αλλά και
περισσότερο δηµοκρατικού.
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Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην εξειδίκευση
αρµοδιοτήτων

στους ΟΤΑ,

και εγχώρια βιβλιογραφία

όπως

αυτά

και στη διοικητική

των βασικών κριτηρίων κατανοµής
έχουν αποτυπωθεί
πρακτική.

Θα

στην

διεθνή

διερευνηθούν

δύο βασικές κατηγορίες κριτηρίων: α) τα νοµικά κριτήρια, που στηρίζονται στις
διατάξεις που καθορίζουν τη νοµικοπολιτική φύση των ΟΤΑ και β) τα λειτουργικά
κριτήρια, που αφορούν την ανάληψη συγκεκριµένων ενεργειών από τους ΟΤΑ στο
πλαίσιο της διαµόρφωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου
των δηµόσιων πολιτικών. Ειδικότερα:

1. Νοµικά κριτήρια
Αυτά καθορίζονται από το Σύνταγµα και το αυτοδιοικητικό κεκτηµένο όπως αυτό
διαµορφώνεται από τη νοµοθεσία,

τη νοµολογία και από τις διάσπαρτες

κανονιστικές διατάξεις. Κεντρική θέση έχει εδώ η ερµηνεία της έννοιας «τοπική
υπόθεση» ως γενικού τεκµηρίου αρµοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ. Βασική
ερµηνευτική αδυναµία του κριτηρίου αυτού είναι ότι στεγανοποιεί το ρόλο των ΟΤΑ
και δεν διευκολύνει την ένταξή τους σε ένα συνολικό σύστηµα διακυβέρνησης των
κρατικών υποθέσεων. Ήδη από την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001
προστέθηκε στο οικείο άρθρο του συντάγµατος η δυνατότητα ανάθεσης µε νόµο
στους ΟΤΑ της άσκησης αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους. Στην
προοπτική της ενδυνάµωσης των ρυθµιστικών επιτελικών αρµοδιοτήτων του
κράτους η εν λόγω δυνατότητα θα πρέπει να εξετασθεί βάσει λειτουργικής φύσης
κριτηρίων.

2. Λειτουργικά κριτήρια
Η ιδιαιτερότητα των κριτηρίων αυτών έγκειται στο ότι δεν επικεντρώνονται στις
αρµοδιότητες ως σύνολο ενεργειών

που ασκεί αποκλειστικά ένα όργανο αλλά

κυρίως στην κατανοµή και εξειδίκευση του έργου που ασκείται από διάφορες
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διοικητικές

µονάδες

στο

πλαίσιο

συντρεχουσών

αρµοδιοτήτων.

Κλασσικό

παράδειγµα είναι οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτές πολύ συχνά διαµορφώνονται
σε επίπεδο ΕΕ, εξειδικεύονται ως στόχοι και από τις εθνικές κυβερνήσεις,
υλοποιούνται κυρίως από την αυτοδιοίκηση και παρακολουθούνται και ελέγχονται
από την κεντρική διοίκηση. Ο διαχωρισµός επιτελικών και εκτελεστικών λειτουργιών
σχετίζεται λοιπόν µε την έννοια του κύκλου πολιτικής, όπου κάθε δηµόσια πολιτική
αποτελείται από διακριτά στάδια.

Ως προς την εξειδίκευση του επιπέδου άσκησης κάθε λειτουργίας κεντρικό ρόλο
διαδραµατίζουν:
α. Η αρχή της επικουρικότητας. Από αυτήν απορρέουν επιµέρους λειτουργικής
φύσης κριτήρια, που αφορούν κυρίως το σκέλος της αποτελεσµατικότητας και
δευτερευόντως της εγγύτητας.
β. Η αρχή της ενότητας του προγραµµατισµού. Σε περίπτωση που η άσκηση των
αρµοδιοτήτων των κατώτερων επιπέδων οδηγεί σε µη ανεκτές κοινωνικές και
οικονοµικές ανισότητες τότε το ανώτερο επίπεδο πρέπει να έχει τη δυνατότητα
παρέµβασης µε σκοπό την εξισορρόπηση τους. Τα µέσα που συνήθως
ενεργοποιούνται είναι η έκδοση νόµων πλαισίων που κατευθύνουν τη διακριτική
ευχέρεια των κατώτερων επιπέδων, η εξειδίκευση στόχων και η σύναψη
προγραµµατικών συµφωνιών.
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γ. Η αρχή της ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών και η αποφυγή του
κατακερµατισµού τους, µε τον περιορισµό των συναρµοδιοτήτων που επιφέρει
συχνά καθυστερήσεις και οδηγεί σε εµπλοκές.
δ. Η αρχή της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου. Η αρχής της συγκέντρωσης
αφορά κυρίως στις αρµοδιότητες και λειτουργίες που σχετίζονται µε την άµεση
εξυπηρέτηση του πολίτη, πχ. κοινωνικές παροχές, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις. Βάσει
της αρχής αυτής όλες οι συναφείς µε την εξυπηρέτηση του πολίτη λειτουργίες και
αρµοδιότητες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο, άσχετα
µε το ποιος αποφασίζει την παροχή τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΟΤΑ
λειτουργούν και ως αποκεντρωµένες µονάδες της κεντρικής διοίκησης ή/και άλλων
υπερκείµενων διοικήσεων.
Η αρχή της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου συνδέεται άµεσα µε την αρχή της
οικονοµίας των επιπέδων της διοίκησης. Όσο λιγότερα τα επίπεδα διοίκησης
που εµπλέκονται στη λήψη µιας απόφασης τόσο πιο αποτελεσµατική και αποδοτική
είναι η επίλυση του προβλήµατος, ειδικά σε διοικητικά συστήµατα που απουσιάζουν
παγιωµένες δοµές, πρακτικές και διαδικασίες οριζόντιου και κάθετου συντονισµού
και συνεργασίας µεταξύ των επιπέδων της διοίκησης.
ε. Η αρχή της καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων. Υπό το πρίσµα
της αρχής αυτής κάθε επίπεδο διοίκησης θα πρέπει να ασκεί όσες αρµοδιότητες
µπορεί να επιτελέσει αποτελεσµατικά, βάσει των πόρων που διαθέτει.
στ. Οι αρχές της αποκλειστικότητας και της πληρότητας. Βάσει των αρχών
αυτών η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης πρέπει να
γίνεται µε την µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ως προς την κατανοµή των ρόλων και
ενεργειών. Κάθε αρµοδιότητα αποδίδεται σε συγκεκριµένα όργανα, οι ενέργειες των
οποίων θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά ώστε να αποφεύγονται παρερµηνείες
και συγχύσεις ως προς την κατανοµή των λειτουργιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται
µε τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό τους.
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ΙΙ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση
Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες ∆ιατάξεις» δίνει στην Περιφέρεια το
χαρακτήρα ενιαίας αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους. Η Περιφέρεια
συµβάλλει στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και
εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της
ανάπτυξη. Η κάθε Περιφέρεια, ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης, έχει τις
αρµοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκτασή της,
συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νοµό, καθώς και τις
αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Εκτός από τον
ιδρυτικό νόµο που ρυθµίζει την οργάνωση, τη λειτουργία και ένα βασικό πυρήνα
αρµοδιοτήτων, επιπλέον αρµοδιότητες έχουν µεταβιβαστεί τόσο µε το 26/47/1998
όσο και µε πληθώρα άλλων νοµοθετηµάτων τα οποία παρουσιάζονται στους
αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν.

Από τις αρµοδιότητες αυτές εντοπίσαµε έναν πυρήνα αρµοδιοτήτων που λόγω
του χαρακτήρα τους δεν µπορούν να µεταβιβασθούν στην αυτοδιοίκηση, όπως
ιδίως

οι

αρµοδιότητες

των

Υπουργείων

Εθνικής

Άµυνας,

Εξωτερικών,

∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών, αυτές που αναφέρονται στην κρατική εποπτεία των
ΟΤΑ, καθώς και οι αρµοδιότητες άλλων υπουργείων που δεν προσιδιάζουν
καταρχήν στον ρόλο των ΟΤΑ ή έστω έχουν κριθεί µη µεταβιβαστές σε αυτούς µε
βάση την νοµολογία του ΣτΕ. Όλες αυτές οι αρµοδιότητες ευλόγως θεωρήθηκε,
στο

πλαίσιο

της έρευνάς µας,

ότι

παραµένουν στην αρµοδιότητα

της

αποκεντρωµένης διοίκησης, τουλάχιστον µε βάση το ισχύον Σύνταγµα.

Στις ενότητες λοιπόν που ακολουθούν εξετάσαµε την δυνατότητα αλλά και την
σκοπιµότητα να µεταφερθούν όλες οι άλλες επί µέρους αρµοδιότητες της
περιφέρειας, µε βάση τα νοµικά και λειτουργικά κριτήρια που αποτυπώθηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο. Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε στηρίζεται στην
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κατανοµή των αρµοδιοτήτων κατά τοµέα, κυρίως βάσει της Γενικής ∆ιεύθυνσης που
ασκεί την κάθε αρµοδιότητα. Ειδικότερα:

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α. Ισχύουσα κατάσταση
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων
Η διεύθυνση αυτή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα ενεργεί
ως Προϊσταµένη Αρχή. Σε αυτή έχουν ανατεθεί:
- ο προγραµµατισµός και η µελέτη της περιφερειακής πολιτικής κατασκευής έργων,
- η εκπόνηση και η έγκριση των µελετών τους,
- η εκτέλεση δειγµατοληψιών και ο έλεγχος της καταλληλότητας των εδαφών και των
υλικών κατασκευής των εκτελούµενων έργων.
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
2503/1997 και κατανέµονται µεταξύ των επτά (7) Τµηµάτων που τη συνθέτουν.
Ειδικότερα:
α. Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων συγκεντρώνει στοιχεία και εισηγείται την
κατάρτιση προσχεδίων προγραµµάτων εκτέλεσης, µε τη µορφή είτε της µελέτης και
της κατασκευής είτε της συντήρησης, όχι µόνον έργων που εξυπηρετούν
συγκοινωνιακές ανάγκες αλλά και έργων οικισµού ή κτιριακών εγκαταστάσεων.
β. Το Τµήµα Υδραυλικών Έργων µελετά, κατασκευάζει και συντηρεί έργα αυτής της
µορφής, καθώς επίσης εποπτεύει τη λειτουργία υδρολογικών σταθµών.
γ. Το Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων καταρτίζει τις αναγκαστικές προκαταρκτικές
εκθέσεις εγγειοβελτιωτικών έργων, εκπονεί σχετικές προµελέτες και µελέτες ή
αναθέτει την εκπόνησή τους και, σε κάθε περίπτωση, τις εκτελεί, συγκροτεί επίσης
επιτροπές παραλαβής τέτοιων έργων, επιµελείται τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη
διοίκησή τους και, τέλος, εγκρίνει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
δ. Το Τµήµα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων είναι αρµόδιο για τη
µελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών έργων.
ε. Το Τµήµα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων εκπονεί ή αναθέτει
κυκλοφοριακές µελέτες και ελέγχει τα αποτελέσµατά τους, εκτελεί κάθε αναγκαία
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εργασία για την κατασκευή των προτεινόµενων έργων, όπως είναι η τοπογράφηση,
η χάραξη και οι ενέργειες για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, ενεργεί κάθε άλλη
τοπογραφική εργασία για την αντιµετώπιση πολεοδοµικών θεµάτων και, τέλος,
διαθέτει γενική αρµοδιότητα για τη µέτρηση, τη σήµανση, το σηµατοδότηση και το
φωτισµό των οδών εντός των εδαφικών ορίων της Περιφέρειας.
στ. Το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων διενεργεί δειγµατοληψίες και δοκιµές
στο εργαστήριο και στο εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών,
των πετρωµάτων, των αδρανών υλικών, του οπλισµού αλλά και κάθε άλλου υλικού
θεµελίωσης κάθε είδους κατασκευών, και
ζ. Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών συγκεντρώνει στοιχεία και διατυπώνει
προτάσεις για την κατάρτιση προγραµµάτων µελέτης, κατασκευής και συντήρησης
όλων των έργων που ανήκουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης,
µεριµνά για την εξασφάλιση, τη διάθεση και την παρακολούθηση των σχετικών
χρηµατοδοτήσεων, παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραµµάτων, συγκεντρώνει
στατιστικά στοιχεία και τα αποστέλλει στις άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο της ∆ιεύθυνσης αυτής λειτουργεί, τέλος, το Περιφερειακό Συµβούλιο
∆ηµοσίων Έργων µε γνωµοδοτικές, κατά βάση αρµοδιότητες, αποφαινόµενο µεταξύ
άλλων, επί ενστάσεων ή αιτήσεων θεραπείας.
∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2503/1997, η ∆ιεύθυνση Ελέγχου
Κατασκευής Έργων επιβλέπει και ελέγχει επί τόπου την εκτέλεσή τους, µέσω των
τριών (3) Τµηµάτων της.
α. Το Τµήµα Μελετών είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή,
την προσαρµογή και, ενδεχοµένως, τη συµπλήρωση των µελετών σε έργα οδοποιίας
αλλά και σε όσα άλλα εµπίπτουν στο αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης. Εξαιρούνται τα
έργα που αναλαµβάνονται από τα δύο άλλα Τµήµατά της.
β. Το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων εφαρµόζει, προσαρµόζει και
συµπληρώνει µελέτες, καθώς επίσης εποπτεύει την κατασκευή και τη συντήρηση
υδραυλικών έργων, και
γ. Το Τµήµα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων διαθέτει το σύνολο των
αρµοδιοτήτων της προηγούµενης οργανωτικής µονάδας για τα συγκοινωνιακά έργα.
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∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
Συναφείς προς το αντικείµενο των παραπάνω ∆ιευθύνσεων είναι, τέλος, οι
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, η οποία ενεργεί,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα, ως ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία. Η ∆ιεύθυνση, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
2503/1997, είναι επιφορτισµένη µε την οριοθέτηση, τη συντήρηση και τη βελτίωση
του οδικού δικτύου -εκτελώντας έργα σήµανσης και σηµατοδότησης, όπως λ.χ.
διαγραµµίσεις, ηλεκτροφωτισµό, επέκταση και βελτίωση πρασίνου, αστυνόµευση-,
καθώς επίσης µε τη συντήρηση του κάθε µορφής µηχανικού εξοπλισµού. Οι
αρµοδιότητές της ασκούνται µέσω τριών (3) Τµηµάτων:
α. Το Τµήµα Συντήρησης µελετά και εκτελεί ή επιβλέπει την εκτέλεσή των εργασιών
συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
β. Το Τµήµα Σήµανσης, Σηµατοδότησης και Ηλεκτροφωτισµού µελετά και εκτελεί ή
επιβλέπει

την

εκτέλεση

των

εργασιών

σήµανσης,

σηµατοδότησης

και

ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου, και
γ. Το Τµήµα Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης συντηρεί και αποκαθιστά τις ζηµιές στο
µηχανικό εξοπλισµό, τα εφόδια και τα υλικά συντήρησης, σήµανσης, σηµατοδότησης
και ηλεκτροφωτισµού, καθώς επίσης προµηθεύεται, παραλαµβάνει και αποθηκεύει
τα παραπάνω είδη.

Β. Προτάσεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Από τις παραπάνω αρµοδιότητες προτείνεται να µεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση:
α. Από τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων εκείνες των Τµηµάτων
Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών Έργων (µε εξαίρεση ίσως την εποπτεία της
λειτουργίας των υδρολογικών σταθµών), Εγγείων Βελτιώσεων (υπό την επιφύλαξη
ότι η εκτέλεση των έργων δεν εντάσσεται σε ένα κεντρικό, δηλαδή κυβερνητικό
σχεδιασµό) Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων, Οδικής Κυκλοφορίας και
Τοπογραφήσεων,(υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το οδικό δίκτυο εντός των
εδαφικών ορίων του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει την
ευθύνη του), Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων (υπό τον όρο ότι θα διατεθεί η αναγκαία
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υλικοτεχνική υποδοµή και το απαιτούµενο εξειδικευµένο προσωπικό για να διενεργεί
τους προβλεπόµενους ελέγχους), και, τέλος, Προγράµµατος και Μελετών. Ιδιαίτερη
µέριµνα πρέπει επίσης να ληφθεί, προκειµένου να συσταθεί, σε αντικατάσταση του
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, ένα εξειδικευµένο όργανο που θα
αναλάβει το γνωµοδοτικό του έργο.
β. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων,
δεδοµένου ότι περιορίζονται στην επίβλεψη και στον επιτόπιο έλεγχο των µελετών
για συγκοινωνιακά ή υδραυλικά έργα.
γ. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, υπό
την προϋπόθεση πάντως πρώτον ότι αυτές θα αφορούν το οδικό δίκτυο εντός των
εδαφικών ορίων του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχει την
ευθύνη του και δεύτερον ότι η σήµανση και, ιδίως, η σηµατοδότηση δεν θα
εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικής που χαράσσει η κρατική διοίκηση και απλώς
καλείται να εξειδικεύσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριµένα η πρότασή µας εξειδικεύεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

- Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την
κατάρτιση προσχεδίων προγραµµάτων
εκτέλεσης έργων.

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3α

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3α

ΠΑ

- Όλα τα θέµατα σχετικά µε τις
κατασκευές συγκοινωνιακών έργων και
τις εργασίες συντήρησης
συγκοινωνιακών έργων.

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3α

ΠΑ
Εκτός των έργων
εθνικής εµβέλειας

- Κάθε θέµα που αφορά την οδική
κυκλοφορία, τις µετρήσεις, τη σήµανση
των οδών, τη σηµατοδότηση και τον
φωτισµό αυτών.

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3ε

ΠΑ

- Όλα τα θέµατα σχετικά µε τις µελέτες
συγκοινωνιακών έργων και εργασιών
συντήρησης συγκοινωνιακών έργων.

Πρόταση

- Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η
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συµπλήρωση και προσαρµογή µελετών
συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η
κατάρτιση συµπληρωµατικών µελετών
συγκοινωνιακών έργων.
- Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης
κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο
έλεγχος, από κυκλοφοριακής απόψεως,
των µελετών αυτών.
- Η εποπτεία κατασκευής και συντήρησης
συγκοινωνιακών έργων.
Η µελέτη των έργων συντήρησης και
βελτίωσης του οδικού δικτύου.
Η εκτέλεση ή η επίβλεψη
εκτέλεσης των έργων συντήρησης και
βελτίωσης του οδικού δικτύου.

Η µελέτη των εργασιών σήµανσης,
σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού
Του οδικού δικτύου.
Η εκτέλεση ή η επίβλεψη
εκτέλεσης των εργασιών σήµανσης,
σηµατοδότησης ως και ηλεκτροφωτισµού
του οδικού δικτύου.
- Η συντήρηση και αποκατάσταση
ζηµιών του πάσης φύσεως µηχανικού
εξοπλισµού καθώς και η φύλαξη αυτού.

- Η παραλαβή και αποθήκευση των
πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών
συντήρησης σήµανσης κλπ. καθώς και η
διαχείριση και αποθήκευση αυτών.

- Η θεώρηση και έγκριση των µελετών
ιδιωτικών λιµενικών έργων.

- Η θεώρηση των κτηµατολογικών
στοιχείων για την παραχώρηση χρήσης
αιγιαλού από την Κτηµατική Υπηρεσία.

Η χορήγηση ειδικών εγκρίσεων για
διενέργεια διεθνών µεταφορών προς και
από όµορες µε την Ελλάδα χώρες

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
4γ

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3ε

ΠΑ

- Ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
4γ
- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5α

ΠΑ

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5α

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5β

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5β

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5γ

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
5γ

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3
- ν. 2218/1994

ΠΑ

- ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ.
3
- ν. 2218/1994

Π

- ν. 1959/1991
άρθρο 15 παρ.

Π
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(Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και
Τουρκία) µε ειδικά φορτηγά
δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα εθνικών
µεταφορών, µεταφοράς υγρών καυσίµων
χηµικών υγρών, υγρών θερµής ασφάλτου
µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και
µε ανατρεπόµενα.

3

Ο προγραµµατισµός και η διενέργεια
εξετάσεων, η συγκρότηση εξεταστικών
επιτροπών και η χορήγηση
πιστοποιητικών επαγγελµατικής
ικανότητας οδικού
µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων
στους απόφοιτους των σχολών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Μεταφορέων.

- π.δ. 586/88
άρ. 3 και 5
- π.δ. 57/89 άρ.
7
- π.δ. 294/91
άρ. 3
- π.δ. 211/91
άρ. 2

- ν. 2647/1998
άρθρο 1 παρ. 1
εδ. Ι7

ΠΑ

- ν. 2647/1998
άρθρο 1 παρ. 1
εδ. Ι6
- ν. 3082/2002
άρθρο 11
Η µεταφορά προσώπων σε συνέδρια,
σεµινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. από τα
οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟ∆Α εντός του
νοµού ή σε όµορους νοµούς και για
δροµολόγια χωρίς διανυκτέρευση των
επιβατών, αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια
τουριστικών λεωφορείων από την
προβλεπόµενη επιτροπή και ο
καθορισµός της συγκρότησης και του
τρόπου λειτουργίας της επιτροπής αυτής.
Ο καθορισµός, µετά από πρόταση της
οικείας ∆.Ο.Υ., του χρηµατικού ποσού
που καταβάλλεται από ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ.
οχήµατος, προκειµένου να του επιτραπεί
να συνεργαστεί µε ιδιοκτήτη όµοιου
οχήµατος, που ανήκει σε άλλη διοικητική
έδρα, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριµένης τουριστικής περιοχής.
Η καθιέρωση νέας υπεραστικής
διανοµαρχιακής γραµµής,
καθώς και ο καθορισµός των όρων
συνεκµετάλλευσης αυτής στην
περίπτωση που το ΚΤΕΛ , στην περιοχή
ευθύνης του οποίου βρίσκεται το τέρµα
της γραµµής, δεχθεί τη συνεκµετάλλευση.
Η ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας
Υπεραστικής διανοµαρχιακής γραµµής

ΠΑ
- ν. 2446/1997
άρθρο 1 παρ. 3
- ν. 2647/1998
άρθρο 1 παρ. 2
αρ. 6

ΠΑ
- ν. 3109/2003
άρθρο 23 παρ.
2

ΠΑ
- ν. 2963/2001
άρθρο 7 παρ. 6

ΠΑ
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στο αιτούν ΚΤΕΛ.
Στην περίπτωση που το τέρµα της
διανοµαρχιακής γραµµής βρίσκεται σε
νοµό άλλης Περιφέρειας η ανάθεση της
εκµετάλλευσης γίνεται µε κοινή
απόφαση των Γενικών Γραµµατέων.
Η ανάθεση στον οικείο ΟΤΑ πρώτου
βαθµού της εκµετάλλευσης νέας αστικής
και ενδονοµαρχιακής υπεραστικής
γραµµής στην περίπτωση που η µέση
πληρότητα των πρώτων 6 µηνών
λειτουργίας και εκµετάλλευσης της
γραµµής από το ΚΤΕΛ, στο οποίο έχει
χορηγηθεί η άδεια , αποδεικνύεται ότι
είναι κατώτερη του 20% και το ΚΤΕΛ
αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής,
εφόσον όµως δεν έχει αρνηθεί την
πρόταση για κάλυψη των απωλειών
εσόδων στο ποσοστό του 20%.
Η δυνατότητα ανάθεσης της
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιού,
που διενεργείται από ΚΤΕΛ νοµού της
ηπειρωτικής χώρας σε δήµο της νήσου
αυτής µετά από σχετική αίτησή του και
σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του ΚΤΕΛ του
νοµού αυτού.
Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς
και η ανάκληση, προσωρινά η οριστικά,
της άδειας, αν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν
να ισχύουν οι προϋποθέσεις µε τις
οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

- ν. 2963/2001
άρθρο 7 παρ. 6

ΠΑ
- ν. 2963/2001
άρθρο 7 παρ. 7

ΠΑ
- ν. 2963/2001
άρθρο 22 παρ.
1

ΠΑ
- ν. 2963/2001
άρθρο 38 παρ.
1 και 2
- ΥΑ: 30861/
3651/20071

1

Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 1 της εν λόγω ΥΑ, Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (∆.Α.Χ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
µέχρι να συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρειες οι αρµόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση
της ίδρυσης αρµόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης
χορηγούνται από τους κατά τόπους Γενικούς Γραµµατείς της Περιφέρειας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας κάθε Περιφέρειας.
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2. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ
Α. Ισχύουσα κατάσταση
Με την ψήφιση του Ν.3370/2005 (αρθ.14,παρ.1), η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και
Πρόνοιας της Περιφέρειας, η οποία προβλεπόταν στο Ν.3172/2003,αρθ.1,
µετονοµάζεται σε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και εντάσσεται
οργανωτικά στην οικεία ∆ΥΠΕ και κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εποµένως και όλες οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
µεταβιβάσθηκαν ουσιαστικά στο αρµόδιο Υπουργείο.
Εξαιρείται το Τµήµα Πρόνοιας (αρ.4.6,αρθ.11,Ν.3172/2003) το οποίο:
- συντονίζει τη λειτουργία µεταξύ των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.Π.)
και των λοιπών φορέων πρόνοιας της περιφέρειας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής.
- αξιολογεί τη λειτουργία των φορέων πρόνοιας της Περιφέρειας, που δεν υπάγονται
στα Πε.Σ.Υ.Π.
- µελετά και προτείνει κατάλληλες ρυθµίσεις για την αποδοτικότερη παροχή
υπηρεσιών πρόνοιας στους κατοίκους της Περιφέρειας.
- ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2503/1997, όπως ισχύει, µε
εξαίρεση όσες ασκούνται από τα Πε.Σ.Υ.Π.

Β. Προτάσεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Όλες οι παραπάνω αρµοδιότητες του τµήµατος πρόνοιας, µπορούν να µεταφερθούν
στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Πρέπει επίσης να εξετασθεί η ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων που αφορούν την
∆ηµόσια Υγεία και οι οποίες µε το νόµο 3370/2005 µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτές προτείνεται να επανέλθουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι:
α. Η προστασία και η προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην αντίστοιχη Περιφέρεια,
µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
β. Η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσµού της περιφέρειας
και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, µε σκοπό την διενέργεια αναλύσεων,
εκθέσεων και προβλέψεων για την κατάσταση της υγείας του πληθυσµού, τον
προσδιορισµό των αναγκών ∆ηµόσιας Υγείας και τον καθορισµό των στόχων.
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γ. Η ανάπτυξη προγραµµάτων και γενικά δράσεων και πολιτικών πρόληψης των
ασθενειών και προαγωγής της υγείας, της περιβαλλοντικής και δηµόσιας υγιεινής,
της υγιεινής των τροφίµων και του νερού και της επαγγελµατικής υγιεινής στην
Περιφέρεια.
δ. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων όλων των φορέων ∆ηµόσιας Υγείας που
λειτουργούν στην Περιφέρεια στο πλαίσιο της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής
για την ∆ηµόσια Υγεία.
ε. Ο συντονισµός των περιφερειακών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) µε τις υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της ίδιας
Περιφέρειας.
στ. Ο συντονισµός του έργου όλων των φορέων ∆ηµόσιας Υγείας, οποιασδήποτε
νοµικής µορφής, της Περιφέρειας.
ζ. Η µελέτη και πρόταση ρυθµίσεων καταλλήλων για την πληρέστερη και
αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους κατοίκους της
Περιφέρειας.
η. Η µελέτη και πρόταση ρυθµίσεων καταλλήλων για την προστασία του πληθυσµού
από ατυχήµατα.
Σηµειώνουµε ότι µε τον Ν. 3370/2003 κατοχυρωνόταν η δυνατότητα ανάληψης
δράσης και πρωτοβουλιών σε θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας από µη κυβερνητικές
οργανώσεις και γινόταν αναφορά στις αρµοδιότητες και δράσεις δηµόσιας υγείας
των φορέων της Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι) καθώς και στην σύσταση σε επίπεδο
Νοµαρχίας ∆ιευθύνσεων ∆ηµόσιας Υγείας . Ο νόµος αυτός ίσχυσε µόλις για δύο έτη
από την ψήφισή του, καθώς η πλειονότητα των άρθρων του αντικαταστάθηκαν,
συµπληρώθηκαν η καταργήθηκαν, µε το κείµενο του Ν. 3370/2005 σε µια
προσπάθεια της πολιτείας να τονίσει:
α) την αντίληψη ότι πρόκειται για ένα τοµέα όπου κατεξοχήν κυριαρχεί η κρατική
δραστηριότητα,
β) τη διεπιστηµονική και τη διατοµεακή υπόσταση της δηµόσιας υγείας µε την
ανάγκη συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα διαφόρων φορέων και οργάνων
κεντρικής η περιφερειακής εµβέλειας.
γ) τη µη πρωτογενή ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές και κατά συνέπεια την
ανυπαρξία της αναγκαίας κοινωνικής πίεσης για διάθεση πόρων σε δραστηριότητες
δηµόσιας υγείας, γεγονός που αναδεικνύει ότι κάθε δράση η πρόγραµµα είναι
καθαρό προϊόν πολιτικής απόφασης.
25

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Α. Ισχύουσα κατάσταση
Ο

κρίσιµος

αυτός

τοµέας

παρουσιάζει

το

µεγαλύτερο

βαθµό

διασποράς

αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής διοίκησης, καθώς σηµαντικές
αρµοδιότητες ασκούνται τόσο από τις κεντρικές και αποκεντρωµένες δοµές του
κράτους όσο και από τους πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους ΟΤΑ. Σε επίπεδο
Περιφέρειας

αρµόδια

για

τον

προγραµµατισµό

και

την

εφαρµογή

της

περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδοµικής πολιτικής, στο πλαίσιο των αρχών
και

εθνικών

κατευθύνσεων για

τη

βιώσιµη

ανάπτυξη

είναι

η

∆ιεύθυνση

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.
Η ∆ιεύθυνση αυτή συγκροτείται από το Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού
Σχεδιασµού και το Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών. Ειδικότερα:

α)

Οι

αρµοδιότητες

του

Τµήµατος

Περιβαλλοντικού

και

Χωροταξικού

Σχεδιασµού είναι η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών Περιβαλλοντικής και
Χωροταξικής Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για:
- τη δοµή και την οργάνωση του φυσικού λειτουργικού χώρου,
τις χρήσεις της γης και τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων,
- τα δίκτυα και συστήµατα τεχνικής υποδοµής,
- τη δοµή και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασµού,
- την επεξεργασία προγραµµάτων επεµβάσεων στο πλαίσιο του χωροταξικού
σχεδιασµού περιφερειακού επιπέδου,
- τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και
στατιστικών δεδοµένων και την εκπόνηση ειδικών µελετών,
- τη µέριµνα για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων για το χωροταξικό
πληροφοριακό σύστηµα,
- τη µέριµνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον,
- τον συντονισµό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι
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προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες
λύσεις παρουσιάζουν διανοµαρχιακά χαρακτήρα,
- την εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για
την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και για την κατανοµή των πιστώσεων, και
αυτοσχεδιασµό, καθώς και τις προτάσεις µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών ( βιότοπων κλπ.),
- την εισήγηση για θέµατα προέγκρισης χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων
κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 69269/5387/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678 Β) που διατηρούνται
στην περιφέρεια, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 28 της 28.1.1993 (ΦΕΚ 9 Α)
καθώς και εκείνων για τα οποία µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα για έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α),
- την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), την πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις,
- την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων εκ της κατηγορίας
Α της υπ' αριθ. 69269/5387/90ΚΥΑ (ΦΕΚ 678 Β) που µετεβιβάσθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Ν. 1650/1986,
- την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α),
- την πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες οικιστικού ελέγχου
προστασίας φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις,
- τον καθορισµό Υδατικών Περιοχών δύο ή περισσότερων νοµών (Πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου αριθ.144/2.11.1987 ΦΕΚ 197 Α),
- τα έργα διευθέτησης και ρύθµισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων
της υπ' αριθ. 69269/5387/90 ΚΥΑ ΦΕΚ 678Β),
- την εποπτεία του Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών για την Προστασία του
Περιβάλλοντος (ΕΣΕΠΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α).
β) Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών
είναι:
- η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέµατα πολεοδοµικού
σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας καθώς και οικονοµικού και
κτιριοδοµικού κανονισµού,
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- ο συντονισµός της υλοποίησης των προγραµµάτων εκτέλεσης έργων που
προβλέπονται από τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις πολεοδοµικές
µελέτες,
- η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά
προγράµµατα µελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδοµικών µελετών ή και µεµονωµένων ως
άνω µελετών,
- η παρακολούθηση άσκησης των αρµοδιοτήτων των νοµαρχιακών υπηρεσιών
πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφαρµογών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών
σε αυτές,
- η έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
α.ν. 410/1968,
- η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων για εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριµένων
σχεδίων και εκτός ορίων οικισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 24.5.1985 Π.∆.
(ΦΕΚ 270 Α),
- οι αρµοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται σε θέµατα επικίνδυνων οικοδοµών,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του από 13/22.4.1929 Π.∆.
(ΦΕΚ 153 Α),
- η έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης αυθαίρετων
κτισµάτων και κατασκευών (άρθρο 4 παρ.1 εδαφ. 3 Π.∆. 5/7.12.83 ΦΕΚ 291 Α).

Β. Προτάσεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Από τις ως άνω αρµοδιότητες, υπό το πρίσµα των κριτηρίων της ερευνητικής οµάδας
προτείνεται η ενδυνάµωση της συµµετοχής της αυτοδιοίκησης α και β βαθµού:
α. Στις διαδικασίες επεξεργασίας προγραµµάτων και επεµβάσεων στο πλαίσιο του
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού, η από κοινού συλλογή και αξιολόγηση των
απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών δεδοµένων καθώς και η από κοινού
εκπόνηση µελετών.
β. Στον υπερτοπικό σχεδιασµό µέτρων και δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής.
γ. Στην πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε ζώνες οικιστικού ελέγχου,
προστασίας φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
δ. Στον σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων διευθέτησης και ρύθµισης της ροής των
υδάτων.
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ε. Στον συντονισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης εκτέλεσης έργων που
προβλέπονται από τα ΓΠΣ. Ειδικότερα οι προτάσεις µας διαµορφώνονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών
χωροταξικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας
για τη δοµή και την οργάνωση του
φυσικολειτουργικού χώρου, τις χρήσεις της γης,
τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και συστήµατα
τεχνικής υποδοµής, τη δοµή και διάρθρωση του
οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού
σχεδιασµού.

-ν.2503/1997
παρ.6α

άρθρο

Η επεξεργασία προγραµµάτων επεµβάσεων
στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού
περιφερειακού επιπέδου.

-ν.2503/1997
παρ.6α

άρθρο

Η µέριµνα για την ενηµέρωση της βάσης
δεδοµένων για το χωροταξικό πληροφοριακό
σύστηµα.

-ν.2503/1997
παρ.6α

άρθρο

Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και
αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και
στατιστικών δεδοµένων και εκπόνηση ειδικών
µελετών.

-ν.2503/1997
παρ.6α

άρθρο

Η εισήγηση για την παροχή σύµφωνης γνώµης
κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του από
24.5.1985 Π∆ και η παροχή γνωµοδότησης
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του
προαναφερόµενου Π∆.

-ν.2503/1997
παρ.6α

άρθρο

Η έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

-ν.2508/1997 άρθρο 4
παρ.10
-ΚΥΑ
69728/824/1996
(ΦΕΚ
358
Β)
όπως
τροποποιήθηκε από την
ΚΥΑ 50910/2727/03
-ΚΥΑ 8668/2007
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
68381/ΕΓΚ.70/2000

Ο σχεδιασµός διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων.

Ο σχεδιασµός παραλαβής και διαχείρισης

Πρόταση
6
Π

6
Π

6
Π

6
ΠΑ

6
Π

ΠΑ

ΠΑ

-ΚΥΑ
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αποβλήτων από λιµενικές εγκαταστάσεις.

3418/07/2002
άρθρο 5 παρ.3
(ΦΕΚ
712
Β)
όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο
10 του Π∆. 3/2005

Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της
χερσαίας Ζώνης Λιµένα για την ανέγερση
κτιρίων «Στέγης Λιµενεργάτη», καθώς και
γραφείων κεφαλαίου αποζηµίωσης
φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε µεταλλευτικές
επιχειρήσεις.

-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.2 περ.4
-ν.δ.4547/1966
άρθρο 2 παρ.1
-ν.2399/1996
άρθρο 6 παρ.20
-π.δ.649/1977

Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης
Λιµένα σε µεταλλευτικές επιχειρήσεις.

-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.2 περ.5
-ν.δ.2942/1954
άρθρο 7 παρ.31
-ν.2399/1996
άρθρο 6 παρ.20
-π.δ.649/1977

Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των
εγγειοβελτιωτικών έργων για διαχείριση και
εκµετάλλευση.

-ν.δ.497/1974
άρθρο 2 παρ.1,3
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.2 περ.14

Η παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού
περιλαµβανοµένου εντός της Ζώνης Λιµένα για
κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων που
προορίζονται για εξυπηρέτηση βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών, µεταλλείων και λατοµείων

-διάτ.από
11/12.11.1929
άρθρο 60
-ν.2160/1993 άρθρο 6
παρ.21:ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
από άρθρο 34 παρ.4β ν.
2971/2001
-ν.δ.2942/1954
άρθρο 7 παρ.21
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1Θ

Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα
διοίκησης λιµένα -µε αντάλλαγµα και για
ορισµένο χρονικό διάστηµα- της χρήσης χώρων
που βρίσκονται µέσα στη Ζώνη Λιµένα.

-ν.2971/2001
-άρθρο 24 παρ.1,2,3
(το ως άνω άρθρο καταργεί
σιωπηρά το άρθρο 28 παρ.
12 του ν. 2738/1999
σύµφωνα µε την ΓνΝΣΚ
160/2006)
- ΓνΝΣΚ : 160/2006

Η µέριµνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και
υψοµετρικού διαγράµµατος αποτύπωσης του
υδατορέµατος που βρίσκεται εντός ή εκτός
ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός οικισµών που δεν
έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο και η έκδοση
απόφασης επικύρωσης του καθορισµού των
οριογραµµών.

-ν.3010/2002
άρθρο 5 παρ.2β και 3β
- σχετ. : 602/2005 ΓνΝΣΚ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

Π

ΠΑ

ΠΑ
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Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και
οδηγιών στα θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού
οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και
οικοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού.
Ο συντονισµός της υλοποίησης των
προγραµµάτων εκτέλεσης έργων που
προβλέπονται από τα γενικά πολεοδοµικά
σχέδια (Γ.Π.Σ.) και τις πολεοδοµικές µελέτες.
Η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η
διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά
προγράµµατα µελετών (Γ.Π.Σ.) και
πολεοδοµικών µελετών ή και µεµονωµένων ως
άνω µελετών.

-ν.2503/1997
άρθρο 6 παρ.6β

ΠΑ

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6β

ΠΑ

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6β

ΠΑ

Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους
όρους δόµησης για κατασκευή κτιρίων που
προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές,
γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές
εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις
αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων,
ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών
εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαµενές από
οποιοδήποτε υλικό.

-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.2 περ.13
απόφ.ΥΠΕΧΩ∆Ε
88217/3752/1987

Η γνωµοδότηση (του Περιφερειακού
Συµβουλίου) κατά τη διαδικασία κατάρτισης των
περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

-ν.2742/1999
Άρθρο 8 παρ.3

Η έγκριση και αναθεώρηση του Σχεδίου
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης της
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), µετά από
γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.

-ν.2508/1997
Άρθρο 5

Η έγκριση πολεοδοµικών µελετών σε περιοχές
Β.Ε.ΠΕ., ύστερα από γνώµη του Περιφερειακού
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος.

-ν.2545/1997
άρθρο 7 παρ.2
π.δ.214/1999

Ο καθορισµός της σύνθεσης, της συγκρότησης,
των αρµοδιοτήτων και των όρων λειτουργίας
της περιφερειακής επιτροπής Β.Ε.ΠΕ.

-ν.2545/1997
άρθρο 17 παρ.4 όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο
30 παρ. 4β ν. 3325/05 και
άρθρο 55 παρ. 2 του ν.
3283/04

Ο καθορισµός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
∆όµησης.

-ν.3044/2002
άρθρο 4
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
10735/ΕΓΚ.28/2004

Η τροποποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και

-ν.2831/2000
άρθρο 29 παρ.2

ΠΑ

ΠΑ

Π

Π

Π

Π

ΠΑ
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οικισµών και ο καθορισµός και η τροποποίηση
όρων και περιορισµών δόµησης σε αυτά, στις
παράκτιες περιοχές και σε βάθος δύο Ο.Τ. από
την ακτή, εφόσον αυτά βρίσκονται σε απόσταση
500µ. από αυτή.

-ν.3044/2002
άρθρο 10 παρ.2α
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε:
∆ΤΕ/Β/ΟΙΚ.10888/ΕΓΚ.31/
05
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
29454/2003
-ΓνΝΣΚ : 136/2005

Ο καθορισµός των ορίων και των όρων και
περιορισµών δόµησης οικισµών µέχρι 2000
κατοίκους σε εφαρµογή του από 24.4.1985 Π∆
και η έγκριση πολεοδοµικών µελετών των
οικισµών αυτών, σε εφαρµογή του από
20.8.1985 Π∆.

-ν.3044/2002
άρθρο 10 παρ.2β
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
29454/2003
-ΓνΝΣΚ : 136/2005

Η έγκριση πολεοδοµικών µελετών σε εφαρµογή -ν.2831/2000
του άρθρου 7 του ν.2508/1997.
άρθρο 29 παρ.2
-ν.3044/2002
άρθρο 10 παρ.2γ
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
29454/2003
-ΓνΝΣΚ : 136/2005
Η έγκριση τοπικών ρυµοτοµικών σχεδίων για
-ν.3044/2002
την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών
άρθρο 10 παρ.2δ
προγραµµάτων (Ο.Ε.Κ. κλπ) και καθορισµού
-ν.1337/1983
χώρων ανέγερσης κτιρίων δηµόσιων και
άρθρο 26
δηµοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
ωφέλειας.
29454/2003
-ΓνΝΣΚ : 136/2005
Η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την
έκδοση Π∆/των για τον ορισµό θέσεων
στάθµευσης αυτοκινήτων. (µόνο για την
περιοχή Τροιζηνίας)

Η έκδοση αποφάσεων, µε τις οποίες η ελάχιστη
απόσταση των κτιρίων από τους άξονες των
οδών ή τα όριά τους, τα οποία κτίρια βρίσκονται
σε περιοχές µέσα στα όρια οικισµών
προϋφιστάµενων του 1923 χωρίς εγκεκριµένο
σχέδιο πόλης ή µέσα στα όρια οικισµών κάτω
των 2000 κατοίκων οριοθετηµένων σύµφωνα µε
το από 24.4.1985 Π∆., όπως ισχύει, στο
πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο σε οδούς µε
µικρό κυκλοφοριακό φόρτο και σε περίπτωση
που διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των
οχηµάτων, ορίζεται µικρότερη των 10 µέτρων
από τον άξονα της οδού και πάντως όχι
µικρότερη των 3 µέτρων από το όριο της οδού
συνεκτιµώντας τις πολεοδοµικές
περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες.(για την έκδοση της απόφασης

-ν.3044/2002
άρθρο 14 παρ.4γ
-ν.960/1979 άρθρο 2 παρ.4
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
18331/9026/ΕΓΚ.35/02

-π.δ.209/1998
Άρθρο 2 παρ.2ε

Π

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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απαιτείται γνωµοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π.)
Η έκδοση αποφάσεων, µε τις οποίες η ελάχιστη
απόσταση των κτιρίων από τους άξονες των
-π.δ.209/1998
οδών ή τα όριά τους, τα οποία κτίρια βρίσκονται Άρθρο 2 παρ.2ε
σε περιοχές µέσα στα όρια οικισµών
προϋφιστάµενων του 1923 χωρίς εγκεκριµένο
σχέδιο πόλης ή µέσα στα όρια οικισµών κάτω
των 2000 κατοίκων οριοθετηµένων σύµφωνα µε
το από 24.4.1985 π.δ., όπως ισχύει, στο
δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο, ορίζεται για
λόγους κυκλοφορίας µεγαλύτερη απόσταση των
3 µέτρων από το όριο της οδού. (για την έκδοση
της απόφασης απαιτείται γνωµοδότηση του
Σ.Χ.Ο.Π.)
Η παρακολούθηση άσκησης των αρµοδιοτήτων
των νοµαρχιακών υπηρεσιών πολεοδοµικού
σχεδιασµού και εφαρµογών και η παροχή
κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές.
Η έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου
κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισµάτων και
κατασκευών σε περίπτωση αδυναµίας
συγκρότησης κατά νοµό µετά από
αιτιολογηµένη πρόταση του νοµάρχη.
Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η
ταξινόµηση στατιστικών πληροφοριών σχετικών
µε την εκµετάλλευση δασών και την παραγωγή
προϊόντων.

-ν.2503/1997
άρθρο 6 παρ.6β

-ν.2503/1997
άρθρο 6 παρ.6β
-π.δ.267/1998
άρθρο 6
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
83900/ΕΓΚ.40/1999
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Η έκδοση απόφασης έγκρισης παρεκκλίσεων -ν.2503/1997
για εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριµένων σχεδίων Άρθρο 6 παρ.6β
και εκτός ορίων οικισµών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του από 24.5.1985 Π∆/τος (270∆).
Ο προσδιορισµός της γραµµής δόµησης σε
παραδοσιακούς οικισµούς και σε πόλεις και
οικισµούς που δηµιουργήθηκαν πριν από το
έτος 1923 ή έχουν πληθυσµό κάτω από δύο
χιλιάδες (2.000) κατοίκους και στους οποίους
δεν υπάρχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.

-ν.2971/2001
άρθρο 7 παρ.5
- ΓνΝΣΚ : 386/2005

ΠΑ

Π

Π

ΠΑ

Π

Π

Η έγκριση πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής -ν.2545/1997
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µελέτης σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε.

άρθρο 7 παρ.3
-π.δ.214/1999

Οι αρµοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται
σε θέµατα επικίνδυνων οικοδοµών, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του
13/22.4.1929 Π∆/τος (153 Α).

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6β

Η κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις
και τους ειδικούς όρους δόµησης της περιοχής
χορήγηση άδειας κατασκευής ανελκυστήρα µε
τις απολύτως αναγκαίες από τους ισχύοντες
κανονισµούς διαστάσεις, καθώς και του
αναγκαίου χώρου πρόσβασης σε αυτόν, σε
υφιστάµενες µέχρι 13.6.2000 οικοδοµές, που
στερούνται αυτού και όπου διαµένουν άτοµα µε
κινητική αναπηρία, εφόσον δεν βλάπτεται
υπέρµετρα το οικιστικό περιβάλλον (για την
έκδοση της απόφασης απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου
χωροταξίας, οικισµού και περιβάλλοντος και
πρόταση της υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας
της Περιφέρειας).

-ν.2831/2000
άρθρο 18
-ν.1577/1985 άρθρο 21
παρ.5
όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο
18 ν. 2831/2000
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
81195/ΕΓΚ.55/2000
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ∆∆Α:
∆ΙΑ∆Π/Γ2Γ/ΟΙΚ.12043/05

Η έγκριση για τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού για κτίρια
του δηµόσιου τοµέα και για κτίρια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµίδας, εφόσον αυτό
επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους, καθώς
επίσης και για παρεκκλίσεις για τα κτίρια αυτά
από το συντελεστή δόµησης χωρίς αύξηση του
ποσοστού κάλυψης και του µέγιστου
επιτρεπτού ύψους, εφόσον δεν υποβαθµίζεται
το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

-ν.3044/2002
άρθρο 10 παρ.2ε
-ν.2831/2000
άρθρο 27 παρ.16
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
29434/2003
- ΓνΝΣΚ : 136/2005

Η ευθύνη για την κατεδάφιση των κτισµάτων και
εν γένει κατασκευασµάτων που αναγείρονται
χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία µετά
τον καθορισµό και του συντελεστή των
απαλλοτριώσεων.

-ν.2971/2001
άρθρο 27 παρ.1-6
- ΓνΝΣΚ : 136/2005
-ΚΥΑ
:
1090652/6799/Β0010/2005

Ο καθορισµός της οριακής οδού των
ρυµοτοµικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί µέχρι
13.3.1983, η παράταση του χρόνου χορήγησης
οικοδοµικής άδειας, όταν αρµόδια για την
έκδοση είναι αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία
δήµου ή κοινότητας.

-ν.1577/1985
-ν.2831/2000
Άρθρα 24 παρ.1,26

Η έκδοση απόφασης ύστερα από γνώµη του
Σ.Χ.Ο.Π. για την παρέκκλιση του συντελεστή
κατ’ όγκο εκµετάλλευσης.

-ν.2831/2000
Άρθρα 27 παρ.15ε

Π

Η έγκριση των απαραίτητων διαµορφώσεων
στα υφιστάµενα πριν από τις 13.6.2000 κτίρια

-ν.2831/2000
άρθρο 28

Π

Π

∆

Π

Π

Π

Π
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που στεγάζονται υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆., νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ο.τ.α., κοινωφελείς
οργανισµοί, τράπεζες και ανταλλακτήρια
τραπεζών, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να
είναι προσπελάσιµοι από άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.
Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών
περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο
Περιφέρειας.

-ν.1577/1985
άρθρο 21
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ∆Α :
∆ΙΑ∆Π/Γ2Γ/ΟΙΚ.12043/05
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε :
26338/2007
-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6α

ΠΑ

Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και
αξιολόγηση των απαραίτητων χωροταξικών και
πολεοδοµικών στοιχείων και στατιστικών
δεδοµένων και εκπόνηση ειδικών µελετών.

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6α

Π

Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των γενικών
πληροφοριών για την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες
δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής
για τον περιβάλλον.
Ο συντονισµός των ενεργειών για την
παρακολούθηση και προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι
φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες
ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν
διανοµαρχιακό χαρακτήρα.

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6

ΠΑ

-ν. 2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6α

ΠΑ

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, µε
βάση περιβαλλοντικά κριτήρια για την
εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών και την
κατανοµή των πιστώσεων και αυτοσχεδιασµό,
καθώς και τις προτάσεις µέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής,
ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων
κλπ).

-ν.2503/1997
Άρθρο 6 παρ.6α

ΠΑ

Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η
ταξινόµηση στατιστικών πληροφοριών σχετικών
µε την εκµετάλλευση δασών και την παραγωγή
προϊόντων.

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ
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Η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και
αξιολόγηση και η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, έργων και δραστηριοτήτων κατά τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εφόσον έχει
µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα.
(κατηγορία Α υποκατηγορία 2, κατηγορία Β
υποκατηγορία 3).
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και
δραστηριότητες, τα οποία πραγµατοποιούνται
από υπηρεσίες της Περιφέρειας, εφόσον
υπάγονται στις κατηγορίες Α2, Β2, ή Β4 (µόνο
NATURA).

Έγκριση σχεδιασµού διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (Περιφερειακό Συµβούλιο).

Ο έλεγχος και η έγκριση όλων των
παραστατικών διαχείρισης των δασών από τις
νοµαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες κατά τις
ισχύουσες για τη διαχείριση και εκµετάλλευση
των δασών διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των
δασικών βιβλίων.

-ν.3010/2002
-ΚΥΑ ΗΠ
15393/2332/2002
-ΚΥΑ ΗΠ
11014/703/Φ
104/2003
-ν.3010/2002
άρθρο 2 παρ.5
-ΚΥΑ ΗΠ
15393/2332/2002
όπως
τροποποιήθηκε από την
ΚΥΑ: ΕΥΠΕ/ΟΙΚ.12079/04,
την ΚΥΑ : 145799/2005 και
την ΚΥΑ : 126880/2007
-ΚΥΑ ΗΠ
11014/703/Φ/
104/2003
-ΚΥΑ
25535/3281/2002
-ΓνΣ Υπουργ. Οικονοµικών
18/2006
-ΚΥΑ 69728/1996 όπως
τροποποιήθηκε από ΚΥΑ:
50910/2727/2005

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Η εκτίµηση για το αν από τον εκσυγχρονισµό η
επέκταση υφιστάµενων έργων και
δραστηριοτήτων των οποίων έχουν
αρµοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε
σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

-ν.3010/2002
άρθρο 2
-ΚΥΑ ΗΠ
11014/2003
Άρθρο 13

Η εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτικές θέσεις
εθνικού δικτύου σταθµών για την
παρακολούθηση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας και η παρακολούθηση της
λειτουργίας τους.

-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1Γ περ.4
-ν.1650/1986
Άρθρο 7 παρ.3

Π

Π

ΠΑ

Π

Π

Π
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Η επιβολή προστίµων, ύστερα από εισήγηση
των αρµοδίων οργάνων, σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε
ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύουσες
διατάξεις, εφόσον το πρόστιµο που προτείνεται
κυµαίνεται από εξήντα χιλιάδες (60.000) µέχρι
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
H κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών
προγραµµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος
καθώς και η µελέτη θεµάτων δασικής
ανάπτυξης.

Ο συντονισµός και η εποπτεία της σύνταξης
των πάσης φύσεως δασικών προγραµµάτων
νοµαρχιακού επιπέδου.

Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και η
εποπτεία εκτέλεσης των δασικών
προγραµµάτων νοµαρχιακού επιπέδου.

-ν.3010/2002
Άρθρο 4 παρ.1β

Π

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν. 3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν. 3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ
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Η κατάρτιση µελετών δασοτεχνικών έργων
διανοµαρχιακού επιπέδου.

Ο συντονισµός και η εποπτεία της σύνταξης
των πάσης φύσεως µελετών νοµαρχιακού
επιπέδου ,η θεώρηση και η µέριµνα για την
έγκριση αυτών.

Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και η
εποπτεία εφαρµογής των µελετών για τα πάσης
φύσεως δασοτεχνικά έργα νοµαρχιακού
επιπέδου.

Ο σχεδιασµός των αναδασώσεων και της
αντιχειµαρρικής προστασίας και η µέριµνα για
την κατάρτιση πολυετών προγραµµάτων
περιφερειακού επιπέδου.

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)
-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
-ν.2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
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-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)
Θέµατα σχετικά µε τις κτηµατογραφήσεις και τις
χαρτογραφήσεις δασών και δασικών εκτάσεων.

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6
παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση
σταθµών δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του -ν. 2503/1997 άρθρο 6
άρθρου 37 παρ. 7 του ν. 1845/1989.
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση
στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές
πυρκαγιές.

Η εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής
προστασίας δασικών εκτάσεων, ο σχεδιασµός

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Π

ΠΑ

ΠΑ
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και η µελέτη µεθόδων και µέσων για την
πρόληψη και καταστολή των δασικών
ανοµηµάτων, η παροχή σχετικών οδηγιών στις
νοµαρχιακού επιπέδου δασικές υπηρεσίες για
την πιστή εφαρµογή των µέτρων
δασοπροστασίας και η µέριµνα για την
οργάνωση της ∆ασοφυλακής και την
εκπαίδευση του προσωπικού δασοπροστασίας.

Η µέριµνα για το σχεδιασµό του αντιπυρικού
αγώνα και την οργάνωση της αρωγής και
συνεργασίας των εµπλεκόµενων κρατικών και
άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

Η επιχείρηση αξιοποίησης των εναέριων µέσων
δασοπυρόσβεσης που τυχόν διατίθενται στην
περιφέρεια σε συνεργασία µε τα αρµόδια
όργανα του Υπουργείου Γεωργίας και τους
άλλους εµπλεκόµενους φορείς.

Ο συντονισµός και η αξιοποίηση των επίγειων
µέσων των µονάδων της Περιφέρειας.

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
-ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
-ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
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- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)
-Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασµός µε
τα αναγκαία µέσα και εφόδια και η λειτουργία
του περιφερειακού Σ.Κ.∆. σε συνεργασία µε το
κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπυρκαγιών
(Κ.Σ.Κ.∆.).
-Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού της Περιφέρειας, η συντήρηση και η
επισκευή του σε συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆.
-Η συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆. για την
επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων µέσων
και τη συνδροµή αυτών σε επιχειρήσεις εκτός
Περιφέρειας.

Η µελέτη των προβληµάτων και ο συντονισµός
του έργου της εκµετάλλευσης των δηµοσίων
δασών.

Ο συντονισµός της διάθεσης και εµπορίας των
παραγόµενων δασικών προϊόντων.

Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των δηµοσίων
δασοπονιών. Η παρακολούθηση της

ΠΑ
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7β
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

-ν. 2503/1997 άρθρο 6

ΠΑ
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εφαρµογής των µελετών διαχείρισης και η
παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη
οργάνωση της παραγωγής.

Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης της
ιδιωτικής δασοπονίας. Η µέριµνα κατανοµής
του µηχανικού εξοπλισµού στις νοµαρχιακές
υπηρεσίες και η παρακολούθηση της
αξιοποίησης αυτού.

Η παροχή οδηγιών για την προστασία,
ανάπτυξη και επαύξηση του θηραµατικού
πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα.

Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης των
δασικών βοσκοτόπων.

παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

ΠΑ

ΠΑ
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει

ΠΑ
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-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)
Θέµατα αφορώντα στην αλλαγή της χρήσης
των δασών και δασικών εκτάσεων

Η µέριµνα διατήρησης του φυσικού
περιβάλλοντος και η µελέτη των συναφών
θεµάτων.

- Η µέριµνα για τη λειτουργία της Γραµµατείας
των ∆ασικών Συµβουλίων και Επιτροπών
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων.
-Η χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων και
των πρακτικών των συνεδριάσεων των
συµβουλίων και επιτροπών.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία, πινακοποίηση
και τήρηση των απολογιστικών στοιχείων των

-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Π

ΠΑ
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

Π
-ν. 2503/1997 άρθρο 6
παρ. 7γ
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
- ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

-ν. 2503/΄1997 άρθρο 6

ΠΑ
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δασικών προγραµµάτων νοµαρχιακού
επιπέδου,.

παρ. 7α
-ν.δ.86/69
(∆ασικός
Κώδικας όπως ισχύει)
- ν. 998/79 (όπως ισχύει –
τροποποιήθηκε από ν.
3208/03, 3170/03,
και
3508/06)
-ν. 1845/89 όπως ισχύει
-ν. 2637/98 όπως ισχύει
- ν.3208/03 όπως ισχύει
(τροποποιήθηκε από ν.
3399/05 και 3481/06)

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Α. Ισχύουσα κατάσταση
Ο νόµος Ν. 3013/02 για την αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και το Γενικό
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α.1299/2003) προβλέπουν
ρυθµίσεις για τον τρόπο οργάνωσης της δράσης της πολιτικής προστασίας σε
αποκεντρωµένο επίπεδο για τον Γεν. Γραµµατέα.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας έχει, ειδικότερα, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
- συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο πλαίσιο της
ίδιας αρµοδιότητας συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου δυναµικού και των
αναγκαίων µέσων,
- έχει την ευθύνη εφαρµογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας,
κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραµµα, µέτρα, και δράσεις που αφορούν την
περιφέρεια του,
- διατυπώνει προτάσεις για τον σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας, σε σχέση µε
προγράµµατα, µέτρα, και δράσεις που αναφέρονται στην περιφέρειά του. Οι
προτάσεις αυτές υποβάλλονται στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης, για τον ετήσιο εθνικό
σχεδιασµό πολιτικής προστασίας, από την ∆ιυπουργική επιτροπή,
- εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης
για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις
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περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης, µετά από
προηγούµενη εξουσιοδότησή του από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας,
- εκδίδει, µετά από εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, απόφαση µε την οποία σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών,
περιφερειακών και τοπικών καταστροφών µεγάλης έντασης ή καταστροφών
εξειδικευµένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
εντάσσονται στις δυνάµεις της πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας η του εξουσιοδοτηµένου Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, πολίτες µε ειδικές γνώσεις και πείρα, καθώς και πάσης φύσεως µέσα
που ανήκουν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µε τους αντίστοιχους χειριστές τους,
εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιµετώπιση των καταστροφών.

Η

διεύθυνση

πολιτικής

προστασίας,

που

υπάγεται

απευθείας

στον

περιφερειάρχη, είναι αρµόδια για το σχεδιασµό και την οργάνωση, σε θέµατα
πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των καταστροφών η καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, καθώς και για το συντονισµό όλων των υπηρεσιών της
περιφέρειας, του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και των µέσων για την
εξασφάλιση της ετοιµότητας, την αντιµετώπιση των καταστροφών και την
αποκατάσταση των ζηµιών. Συγκροτείται δε από δύο τµήµατα, το Τµήµα
Σχεδιασµού και Πρόληψης και το Τµήµα Αντιµετώπισης και Αποκατάστασης.
Αυτά έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
- παρακολουθούν , συντονίζουν , κατευθύνουν και σχεδιάζουν τις Πολιτικές ∆υνάµεις
στο χώρο αρµοδιότητάς τους,
- εποπτεύουν, ενισχύουν και συνδράµουν τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α.
και τα νοµικά τους πρόσωπα για θέµατα Πολιτικής Άµυνας και ελέγχουν τα ληφθέντα
µέτρα προστασίας,
- συνεργάζονται µε τις νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην κατάρτιση Τοπικών
Σχεδίων,
- τηρούν τα Τοπικά Σχέδια των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και συντάσσουν
Μνηµόνια Ενεργειών,
- συντονίζουν την εκπαίδευση του προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Πολιτικής
Άµυνας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
- παρακολουθούν και ελέγχουν την ετοιµότητα εφαρµογής των Σχεδίων.
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Β. Προτάσεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Όλες οι αρµοδιότητες που ασκεί ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, όπως είναι διατυπωµένες,
µπορούν να µεταβιβαστούν στην αιρετή αυτοδιοίκηση. Από τις σχετικές διατάξεις,
άλλωστε, προβλέπεται η εποπτεία να ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για δε το τµήµα Π.Σ.Ε.Α. που ουσιαστικά είναι ο πολιτικός σχεδιασµός εκτάκτου
ανάγκης σε περίοδο πολέµου, η οργάνωση δηλαδή του πληθυσµού που δεν
στρατεύεται (Ν.2641/1998) προτείνεται να εξακολουθεί να λειτουργεί σε επίπεδο Β΄
βαθµού αιρετής αυτοδιοίκησης, όπως λειτουργεί τώρα σε επίπεδο Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Μία άλλη πρόταση, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου, θα ήταν η λειτουργία
του να είναι σε επίπεδο κρατικής αποκεντρωµένης υπηρεσίας.

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α. Ισχύουσα κατάσταση
Από την πρώτη εφαρµογή των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων και
των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που ακολούθησαν, η Περιφέρεια αποτελεί το
βασικό επίπεδο διαµόρφωσης και υλοποίησης των πολιτικών για την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη. Η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης είναι αρµόδια για την
εξειδίκευση της Περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας, την
υλοποίηση των διαδικασιών του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού, για τα ετήσια και
µεσοχρόνια προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και για τα αναπτυξιακά
κίνητρα και την προώθηση νέων θεσµών. Επιπλέον, ασκεί αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και µε θέµατα επενδυτικής πολιτικής.
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για αξιολόγηση και έγκριση επενδύσεων,
προκειµένου να ενταχθούν στους κάθε φορά ισχύοντες αναπτυξιακούς Νόµους,
δέχεται, αξιολογεί και προωθεί επενδυτικές προτάσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η
∆ιεύθυνση είναι αρµόδια επίσης για τα θέµατα των υδάτινων πόρων.

Η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα παρακάτω τέσσερα
(4) τµήµατα:
α) Τµήµα σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής,
β) Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Έργων,
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γ) Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης,
δ) Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων.

Οι αρµοδιότητες των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι:
α) Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής
- η σύνταξη προτάσεων για τη διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής,
- η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο
επίπεδο της Περιφέρειας,
- η µέριµνα για την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράµµατος της
Περιφέρειας,
- ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας
εφαρµογής του,
- η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τις προτάσεις της Περιφέρειας για το
Εθνικό Ετήσιο Πρόγραµµα (∆ηµόσιες επενδύσεις Εθνικής Σηµασίας).

β) Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και ∆ιαχείρισης Έργων
Η επιλογή και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων και προγραµµάτων που
υποβάλλονται

για

χρηµατοδοτικούς

χρηµατοδότηση
οργανισµούς

στο

στην

Ευρωπαϊκή

πλαίσιο

του

Ένωση

και

Προγράµµατος

άλλους

∆ηµοσίων

Επενδύσεων.

γ) Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
Η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδύσεων, ο
έλεγχος αυτών και η εφαρµογή των σχετικών µε τα κίνητρα διατάξεων.

δ) Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων
Έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται για τις περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης από τις κείµενες διατάξεις.

Β. Πρότασεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Προτείνεται η µεταφορά των αναπτυξιακών αρµοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, ως
ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)
Νοµική Βάση
Πρόταση
Αρµοδιότητα
Η σύνταξη προτάσεων για τη
-ν. 2503/1997
διαµόρφωση της περιφερειακής
άρθρο 6 παρ. 1α
ΠΑ
πολιτικής .

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

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1α

ΠΑ

Η µέριµνα για την κατάρτιση και
έγκριση του αναπτυξιακού
προγράµµατος της Περιφέρειας.

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1α

ΠΑ

Ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης
και η παρακολούθηση της πορείας
εφαρµογής του αναπτυξιακού
προγράµµατος της Περιφέρειας.
Η εισήγηση στο Περιφερειακό
Συµβούλιο για τις προτάσεις για το
Εθνικό Ετήσιο Πρόγραµµα (∆ηµόσιες
Επενδύσεις Εθνικής Σηµασίας).

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1α

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1α

ΠΑ

ΠΑ

Η επιλογή και παρακολούθηση της
εκτέλεσης έργων και προγραµµάτων
που υποβάλλονται για χρηµατοδότηση
στην Ε.Ε. και άλλους χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1β

Η προώθηση των διαδικασιών
αξιολόγησης και έγκρισης των
επενδύσεων.

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1γ

ΠΑ

Ο έλεγχος των διαδικασιών
αξιολόγησης και έγκρισης των
επενδύσεων και η εφαρµογή των
σχετικών µε τα κίνητρα διατάξεων.

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 1γ

ΠΑ

Η διατύπωση προς τους κεντρικούς
φορείς του δηµοσίου τοµέα προτάσεων
για έργα και µέτρα πολιτικής, εθνικής
σηµασίας, που αφορούν την
περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο
µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό
πρόγραµµα.

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1α

ΠΑ
Εκτός των έργων
εθνική εµβέλειας

ΠΑ
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Η κατάρτιση, ύστερα από σχετικές
προτάσεις των νοµαρχιακών
συµβουλίων, του µεσοχρόνιου
περιφερειακού αναπτυξιακού
προγράµµατος, στα πλαίσια του
µεσοχρόνιου εθνικού αναπτυξιακού
προγράµµατος.
Η διαµόρφωση των πλαισίων για την
κατάρτιση των µεσοχρόνιων
νοµαρχιακών αναπτυξιακών
προγραµµάτων, εξειδικεύοντας το
µεσοχρόνιο περιφερειακό αναπτυξιακό
πρόγραµµα.
Η έγκριση των µεσοχρόνιων
νοµαρχιακών αναπτυξιακών
προγραµµάτων.

Η κατάρτιση του ετήσιο περιφερειακού
αναπτυξιακού προγράµµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 73 του ν. 1622/1986.
Οι αποφάσεις για τα ετήσια νοµαρχιακά
αναπτυξιακά προγράµµατα, στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 73
του ν. 1622/1986.

Η κατανοµή των πιστώσεων του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
για έργα νοµαρχιακής και τοπικής
σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.
1622/1986.
Η διατύπωση προς τους φορείς του
δηµοσίου τοµέα προτάσεων για έργα
και µέτρα πολιτικής που αφορούν την
περιφέρεια και χρηµατοδοτούνται από
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
αλλά εντάσσονται στα ειδικά
αναπτυξιακά προγράµµατα των
φορέων αυτών.

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1β

ΠΑ

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1γ

ΠΑ
Με χωρική
αναφορά τα
νοµαρχιακά
διαµερίσµατα των
νέων περιφερειών

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1γ

ΠΑ
Με χωρική
αναφορά τα
νοµαρχιακά
διαµερίσµατα των
νέων περιφερειών

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1δ
και
άρθρο 73 παρ. 2

ΠΑ

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1ε
και
άρθρο 73 παρ.3

ΠΑ
Με χωρική
αναφορά τα
νοµαρχιακά
διαµερίσµατα των
νέων περιφερειών

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ.
1στ και
άρθρο 74 παρ. 6

ΠΑ
Με χωρική
αναφορά τα
νοµαρχιακά
διαµερίσµατα των
νέων περιφερειών
ΠΑ

-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1ζ

Η γνωµοδότηση για ειδικά αναπτυξιακά
προγράµµατα των φορέων αυτών

ΠΑ
-ν. 1622/1986
άρθρο 63 παρ. 1ζ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Ο προγραµµατισµός της γεωργικής
ανάπτυξης.

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9α

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9α

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9α

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9α

ΠΑ

Η παρακολούθηση εκτέλεσης των
προγραµµάτων της Περιφέρειας.

Η εκπόνηση µελετών µέτρων αγροτικής
πολιτικής.
Η αξιολόγηση µέτρων αγροτικής
πολιτικής.
Η εξέταση προσφυγής κατά της
απορριπτικής απόφασης του σχεδίου
βελτίωσης, καθώς και του κύρους των
καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής
αποζηµίωσης.
Η σύνταξη τοµεακών και λοιπών
προγραµµάτων έργων υποδοµής για τη
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Η ένταξη των προγραµµάτων έργων
υποδοµής για τη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων σε τοµεακά εθνικά
προγράµµατα.
Η λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών
γεωργικών προϊόντων.

Η παρακολούθηση της πορείας των
αγορών των γεωργικών προϊόντων.
Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών
περιφερειακών προγραµµάτων αλιείας.

Ο καθορισµός των προϋποθέσεων
ένταξης επενδυτικών σχεδίων και
πληρωµής των ενισχύσεων για
προγράµµατα αλιείας.

Πρόταση

ΠΑ
-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9α
-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9β

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9β

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9β

ΠΑ

-ν. 2503/1997
άρθρο 6 παρ. 9β
-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 8
-ν.δ.131/1974
άρθρο 1 παρ.4

ΠΑ

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ.8
-ν.δ.131/1974
άρθρο 1 παρ.4

ΠΑ

ΠΑ
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Η παραχώρηση της διαχείρισης και
εκµετάλλευσης δηµοσίων ιχθυοτρόφων
υδάτων σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 9
-ν. 17490/1987
άρθρο 5

Η επιβολή τελών για την τήρηση
περιβαλλοντικών όρων στις µονάδες
υδατοκαλλιεργειών.

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 10
-ν. 1650/1986
άρθρο 6 παρ.4

Ο χαρακτηρισµός ως γεωργικών
επιχειρήσεων βιοτεχνικών και
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που
αφορούν υδατοκαλλιεργητικές
εκµεταλλεύσεις.

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 11
Π∆. 227/1987

Η σύσταση τριµελών συµβουλίων
εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 12
-ν. 2040/1992
άρθρο 9 παρ. 5

Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από
τους όρους δόµησης για κατασκευή
κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή
υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις,
καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών,
γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων,
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαµενές
από οποιοδήποτε υλικό.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη έργων και
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης, επί εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών ως εξής :
α) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών
ψαριών σε πλωτούς κλωβούς
δυναµικότητας έως και 200 τόνων
ετησίως καθώς και χερσαίες
εγκαταστάσεις υποστήριξής τους
β) εγκαταστάσεις εκτροφής υδροβίων
οργανισµών (αλµυρού, υφάλµυρου και
γλυκού νερού) σε χερσαίες
εγκαταστάσεις δυναµικότητας έως και
60 τόνων ετησίως και εγκαταστάσεις
υποστήριξής τους

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 13

ΠΑ
-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 17δ
-ν.
2732/1999
αρ.19
-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1
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γ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε
πλωτούς κλωβούς σε λίµνες,
δυναµικότητας έως και 60 τόνων
ετησίως, καθώς και χερσαίες
εγκαταστάσεις υποστήριξής τους
δ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων
οργανισµών σε κλειστό κύκλωµα
κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες
εγκαταστάσεις δυναµικότητας έως και
200 τόνων ετησίως, καθώς και
εγκαταστάσεις υποστήριξής τους
ε) εγκαταστάσεις εκτροφής αµφίβιων,
συνολικής δυναµικότητας έως και 60
τόνων ετησίως
στ) εγκαταστάσεις εκτροφής
οστρακοειδών δυναµικότητας έως και
160 τόνων ετησίως, καθώς και χερσαίες
εγκαταστάσεις υποστήριξής τους
ζ) εγκαταστάσεις τεχνικής
αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισµών
δυναµικότητας έως και 5.000.000
ατόµων ετησίως καθώς και
εγκαταστάσεις υποστήριξής τους.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη έργων και
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης, επί υδραυλικών έργων
και ανάπτυξης συναφών
δραστηριοτήτων ως εξής :
α) έργων γεωργικής υδραυλικής που
αφορούν στην άρδευση ή κατασκευή
εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση
µέχρι 5.000 στρεµµάτων συνολικά.
β) έργων αγροτικού αναδασµού
ανεξαρτήτως έκτασης
γ) έργων διευθέτησης ρεµάτων, όπως
ποταµοί, χείµαρροι κλπ. και
πααραρεµάτιων περιοχών εντός και
εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµών
δ) έργων αλιευτικών λιµένων
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την
επεξεργασία, τυποποίηση και
συσκευασία κρέατος ή και πουλερικών
δυναµικότητας µικρότερης των 30 τόνων
ηµερησίως και µεγαλύτερης των 10
τόνων ηµερησίως σε προϊόν.

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 17δ

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ι

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1
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Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την
επεξεργασία, τυποποίηση και
συσκευασία ιχθύων δυναµικότητας
µικρότερης των 20 τόνων ηµερησίως και
µεγαλύτερης των 5 τόνων ηµερησίως σε
προϊόν.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την
παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία
και τυποποίηση χυµού σπόρων
δυναµικότητας µικρότερης των 30 τόνων
ηµερησίως και µεγαλύτερης των 20
τόνων ηµερησίως σε προϊόν.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την
παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων
δυναµικότητας µικρότερης των 30 τόνων
ηµερησίως και µεγαλύτερης των 10
τόνων ηµερησίως επεξεργασµένου
γάλακτος.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την
οινοποιία – οξοποιία δυναµικότητας
µικρότερης των 20.000 τόνων ετησίως
και µεγαλύτερης των 5.000 τόνων
ετησίως.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την ανάπτυξη βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας, εφόσον
έχουν την αρµοδιότητα προέγκρισης
χωροθέτησης και ειδικότερα
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ια

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ιβ

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ιγ

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ιδ

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
παρ.1

-ν. 2647/1998
άρθ. 1 παρ. 2
περ. 18ιε

ΠΑ

-ν. 1650/1986
αρ.4 παρ.1 και 5
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σφαγείων και πτηνοσφαγείων
δυναµικότητας µικρότερης των 20 τόνων
ηµερησίως και µεγαλύτερης των 5 τόνων
ηµερησίως ζώντος βάρους.

παρ.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Πρόταση

Η εξειδίκευση στο υδατικό διαµέρισµα
της εθνικής υδατικής πολιτικής της
χώρας, όπως αυτή καθορίζεται µε τις
κοινές υπουργικές αποφάσεις στο
υδατικό διαµέρισµα και ο έλεγχος της
εφαρµογής της.

-ν.1739/1987

ΠΑ

Η επεξεργασία των στοιχείων και η
σύνταξη των υδατικών ισοζυγίων του
διαµερίσµατος κατά λεκάνη απορροής,

-ν.1739/1987

Η κατάρτιση του ισοζυγίου
προσφοράς-ζήτησης νερού στο
υδατικό διαµέρισµα.

-ν.1739/1987

Η κατάρτιση των µεσοχρόνιων
προγραµµάτων ανάπτυξης των
υδατικών πόρων στο υδατικό
διαµέρισµα.

-ν.1739/1987

άρθρο 3 παρ.5α

άρθρο 3 παρ.5β

άρθρο 3παρ.5γ

Άρθρο 3 παρ.5δ,
άρθρο 4 παρ.6

Η εξειδίκευση των εγκεκριµένων
µεσοχρόνιων προγραµµάτων
ανάπτυξης των υδατικών πόρων του
διαµερίσµατος ανά λεκάνη απορροής
ή άλλη υδατική περιοχή, ο καθορισµός
µέσα στα πλαίσια και σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις των παραπάνω
προγραµµάτων, τις προτεραιότητες
χρήσης και η κατανοµή των υδατικών
πόρων, κατά χρήση.

-ν.1739/1987

Ο συντονισµός και η εποπτεία των
δραστηριοτήτων έρευνας αξιοποίησης
χρήσης και προστασίας των υδατικών
πόρων του διαµερίσµατος και ο
έλεγχος για την άσκηση των
δικαιωµάτων και της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που αφορούν στις
υδατικές σχέσεις στην περιοχή της

-ν.1739/1987
άρθρο 3 παρ.5ζ

άρθρο 3 παρ.5ε

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

54

ευθύνης τους.
Η εκπόνηση ή η ανάθεση της
εκπόνησης των αναγκαίων µελετών
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

-ν.1739/1987

Η εισήγηση στην αρµόδια κατά
κατηγορία χρήσης νερού υπηρεσία για
τη χορήγηση ή όχι άδειας εκτέλεσης
έργων αξιοποίησης των υδατικών
πόρων από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που δεν
περιλαµβάνονται στο δηµόσιο τοµέα
και από φυσικά πρόσωπα.

-ΚΥΑ

ΠΑ

Φ.16/5813/1989

ΠΑ

Άρθρο 7 παρ.2β
-ΚΥΑ:
43504/2005

Ο καθορισµός, σε συνεργασία µε τα
αρµόδια Υπουργεία, της ποσότητας
νερού για την κάλυψη των αναγκών
της χρήσης αυτής και η µέριµνα για
την ένταξή τους στα προγράµµατα
ανάπτυξης των υδατικών πόρων.

-ν.1739/1987

Η έγκριση για κατασκευές και εργασίες
που αλλοιώνουν την ποσοτική και
ποιοτική κατάσταση των υδατικών
πόρων.

-ν.1739/1987

Η υποβολή προτάσεων στο
Υπουργείο Ανάπτυξης για την
κατάρτιση του µεσοχρόνιου εθνικού
προγράµµατος ανάπτυξης των
υδατικών πόρων.

-ν.1739/1987

Η εισήγηση για την έκδοση της Κ.Υ.Α.
µε την οποία καθορίζονται οι όροι
διαχείρισης των υδατικών πόρων και ο
τρόπος κατανοµής των δαπανών
κατασκευής και λειτουργίας σε έργα
πολλαπλής χρήσης, που
προγραµµατίζονται σε επίπεδο
υδατικού διαµερίσµατος.

-ν.1739/1987

Η τήρηση αρχείου αδειών µε όλα τα
σχετικά στοιχεία που εκδίδονται σε
επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος.

-ΚΥΑ

άρθρο 11 παρ.1

άρθρο 12 παρ.2

άρθρο 4 παρ.5

άρθρο 7 παρ.4

Φ.16/5813/1989

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

άρθρο 3 παρ.4, π.δ.256/1989
-ΚΥΑ:
43504/2005
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Η εισήγηση για τη χορήγηση άδειας σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή
φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση
έργων αξιοποίησης των υδατικών
πόρων.

-ν.1739/1987

Η διατήρηση σε εφεδρεία του
πλεονάζοντος υπόλοιπου από
δικαίωµα χρήσης νερού και η παροχή
γνωµοδότησης στον αρµόδιο ή τους
συναρµόδιους νοµάρχες για την
απόδοσή του.

-ν.1739/1987

Η πρόταση για την ανάκληση
χορηγηθείσας άδειας χρήσης νερού
στην αρµόδια αρχή, που την εξέδωσε,
εάν οι υδατικοί πόροι που
αποδεσµεύονται θα αποδοθούν σε
χρήσεις που απαιτούν ανώτερη χρήση
νερού.

-ν.1739/1987

Η εισήγηση στον οικείο Νοµάρχη για
την κατάργηση ή τον περιορισµό του
δικαιώµατος χρήσης νερού για
ύδρευση αν οι ανάγκες του δικαιούχου
για την ίδια ποσότητα και ποιότητα
νερού ικανοποιούνται από έργα κοινής
ωφέλειας ή αν η άσκηση του
δικαιώµατος επεκτείνεται πέραν από
το αναγκαίο.

-ν.1739/1987

Η πρόταση στον οικείο Νοµάρχη για
την επιβολή περιορισµών ή άλλων
µέτρων στη χρήση των επιφανειακών
και υπόγειων υδατικών πόρων, αν
κριθεί αναγκαίο, για τη διατήρηση ή
αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση
που µέσα σε δύο µήνες οι
προτεινόµενοι περιορισµοί ή τα µέτρα
δεν έχουν επιβληθεί η πρόταση
υποβάλλεται στον Υπουργό
Ανάπτυξης.

-ν.1739/1987

Η χορήγηση άδειας για πολλαπλή
χρήση νερού για έργα που
προγραµµατίζονται σε επίπεδο
υδατικού διαµερίσµατος.

-ν.1739/1987
άρθρο 3 παρ.1
-π.δ.256/1989
άρθρο 3 παρ.3
-ΚΥΑ
Φ.16/5813/1989
άρθρο 7 παρ.4δ
-ΚΥΑ: 43504/2005

Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε
περιπτώσεις µικρών υδροηλεκτρικών
σταθµών, καθώς και η χορήγηση

-ν.1739/1987
-π.δ.256/1989
άρθρο 7 παρ.4γ

άρθρο 8 παρ.2

άρθρο 9 παρ.2

άρθρο 9 παρ.6

άρθρο 9 παρ.7

άρθρο 11 παρ.4

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ.

ΠΑ

ΠΑ
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ενιαίας άδειας χρήσης νερού και
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω
περιπτώσεις.

-ΚΥΑ
Φ16/5813/1989
Άρθρο 6 παρ.1β
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1β
παρ.2
-ΚΥΑ: 43504/2005

Η εκπόνηση µελετών και εκτέλεση
έργων που αφορούν διαχείριση
υδάτινων πόρων µετά από γνώµη του
Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο παρέχει και την
απαραίτητη επιστηµονική και τεχνική
υποστήριξη.

-ν.2702/1999
άρθρο 3 παρ.8
-ΓνΝΣΚ
322/2005

Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή
ανανεώσεων σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

-ν.2244/1994
άρθρο 3 όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 2 απρ.
7
του
ν.
2941/2001
και
από άρθρο 28
παρ.1δ
του
ν.3468/2006
-ΥΒΕΤ
∆6/Φ1/8295/1995
άρθρο 1
-ΥΒΕΤ
∆6/Φ1/51298/199
6
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1β
περ.1
-ν.2244/1994
άρθρο 4
-ΥΠ.Ανάπτυξης
∆6/Φ1/13129/199
6 παρ.2
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1β
περ.4

Η επιβολή κυρώσεων στις
περιπτώσεις εγκατάστασης ή
λειτουργίας σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής χωρίς
προηγούµενη άδεια ή παράβασης των
όρων και περιορισµών της άδειας
εγκατάστασης ή λειτουργίας των
σταθµών.
Η επιβολή προστίµων για παραβάσεις
της νοµοθεσίας περί ενεργειακής
σήµανσης των οικιακών συσκευών.

:

-π.δ.180/1994
άρθρο 7
-ΚΥΑ
∆6/Φ1/26810/199
4
άρθρο 3 όπως
τροποποιήθηκε
από
ΚΥΑ
:
∆6/Β/12915/04
-ΚΥΑ
∆6/Β/3971/1996
άρθρο 3

ΠΑ

Π

Π

ΠΑ
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Η εκµίσθωση και διαχείριση των
βεβαιωµένων γεωθερµικών πεδίων
χαµηλής θερµοκρασίας, καθώς και η
δυνατότητα να τίθενται περιορισµοί,
έπειτα από γνωµοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε.,
ακόµη και της έκτασης πεδίων για
λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή
άλλους αναγόµενους σε ορθολογική
διαχείριση ευρύτερου ή γειτονικού
γεωθερµικού πεδίου ή χαµηλού
ρυθµού αξιοποίησης του γεωθερµικού
δυναµικού του εκµισθωµένου πεδίου
σε σχέση µε τις συµβατικές
υποχρεώσεις του µισθωτή.

-ΚΥΑ
∆6/Β/3972/1996
άρθρο 3
-ΚΥΑ
∆6/Β/9142/1997
άρθρο 3
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1β
περ.3
-ν.δ.210/1973
άρθρο 144 όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 1
παρ. 16 του ν.
3065/2002

Π

-ν.3175/2003
άρθρα 5,13
-ΥΑ:
∆9Β/Φ.166/ΟΙΚ.8
411/Γ∆ΦΠ
2373/117/2005

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση
εκτάσεων και η σύσταση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε βάρος
αυτών για την εκτέλεση έργων
ανάπτυξης, επέκτασης και ενίσχυσης
του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και του δικτύου
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας των µη
δια συνδεδεµένων νήσων µέσω του
οποίου διακινείται υψηλή τάση,
προκειµένου για έκταση µέχρι 100.000
τ.µ.

-ν.3175/2003

Η παροχή συναίνεσης για τη
διεξαγωγή ερευνητικών ή άλλων
εργασιών σε εκτάσεις του δηµοσίου
που αποσκοπούν στη διαπίστωση της
ύπαρξης βιοµηχανικών ορυκτών ή
µαρµάρων.

-ν.669/1977

άρθρο 15

Π

άρθρο 10

Π

-ν.2115/1993άρθρο 21 παρ.6
-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
ΓνΝΣΚ
142/2001

:

ΓνΝΣΚ
237/2001

:
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Η εκµίσθωση και διαχείριση των
δηµόσιων λατοµείων βιοµηχανικών
ορυκτών και µαρµάρων.

-ν.669/1977
άρθρο 22

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
ΓνΝΣΚ
142/2001

Η εκµίσθωση των λατοµείων αδρανών
υλικών που ανήκουν στην κυριότητα
του ∆ηµοσίου µε πλειοδοτική
δηµοπρασία µε ενσφράγιστες
προσφορές και η σύνταξη των
σχετικών διακηρύξεων.

Ο καθορισµός της δαπάνης που
αναλαµβάνεται από τους µισθωτές
δηµόσιων λατοµικών χώρων για την
εκτέλεση έργων υποδοµής σε
λατοµικές περιοχές εντός δηµόσιων
εκτάσεων.
Η συγκρότηση της επιτροπής
διενέργειας της δηµοπρασίας για την
εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών.

:

-ν.2115/1993
άρθρο 5
-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993
άρθρα
1,2,3
όπως
τροποποιήθηκε
από :
1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5
-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-Γν ΥΠ.ΟΙΚ. :
573/2006
-ν.2115/1993
άρθρο 4 παρ.3

Π

Π

-.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρο 4
παρ.1
όπως
τροποποιήθηκε
από :

Π

1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
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Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
Η εκδίκαση των ενστάσεων που
υποβάλλονται από τους
συµµετέχοντες στη δηµοπρασία
εκµίσθωσης δηµόσιων λατοµικών
χώρων για ενδεχόµενες παραλείψεις
και η έκδοση απόφασης για την
έγκριση ή όχι του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, η οποία επιδίδεται µε
απόδειξη στους µετέχοντες στη
δηµοπρασία και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Ανάπτυξης.

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρο 4
παρ.7,5
όπως
τροποποιήθηκε
από :

Π

1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-ΓνΝΣΚ
526/2005
Η κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη για
την εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών στην περίπτωση που
δεν καταθέσει, εντός της ταχθείσης
προθεσµίας, εγγυητική επιστολή και
παράβολο δηµόσιου ταµείου
κατάθεσης των δαπανών δηµοσίευσης
της διακήρυξης και των αναλύσεων
εργαστηριακών εξετάσεων ή δεν
προσέλθει στην ταχθείσα προθεσµία
για τη σύνταξη και υπογραφή του
συµβολαίου µίσθωσης.

:

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993

Π

άρθρο 5 παρ.7
όπως
τροποποιήθηκε
από :
1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
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Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
Η παραλαβή των αιτήσεων για την
εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση
δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών,
εντός και εκτός λατοµικών περιοχών,
στον ανάδοχο διανοµαρχιακού ή
εθνικού δηµόσιου έργου, η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και
η υποβολή του φακέλου µαζί µε
εισήγηση στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρα 7 και 8
όπως
τροποποιήθηκε
από :

Π

1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5

ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
Η πρόσκληση του αναδόχου
διανοµαρχιακού ή εθνικού δηµόσιου
έργου, στον οποίο εγκρίθηκε η
εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση
δηµόσιου λατοµείου αδρανών υλικών
για τη σύνταξη και υπογραφή του
σχετικού συµβολαίου.

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρα 8
παρ.4,9
όπως
τροποποιήθηκε
από :

Π

1.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.17611/00
2.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.165/03
3.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ/10693/3065/05
4.∆10/Β/Φ.68/ΟΙ
Κ.250056/6127/0
5
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-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
Η παράταση της διάρκειας των
συµβάσεων µίσθωσης των δηµόσιων
λατοµείων αδρανών υλικών.

-ν.2115/1993
άρθρο 9 παρ.3

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993
άρθρα 10,11,12
Η ανάκληση της άδειας εκµετάλλευσης
και η καταγγελία της σύµβασης
µίσθωσης των δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών.

-ν.2115/1993
άρθρο 11

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

Η καταγγελία της σύµβασης δηµόσιων
λατοµείων αδρανών υλικών και η
παραχώρηση του χώρου του
λατοµείου στον αµέσως επόµενο
πλειοδότη µε τους ίδιους όρους σε
περίπτωση παρέκκλισης του µισθωτή
από το χρονοδιάγραµµα εργασιών.

-ν.1428/1984

Ο προσδιορισµός των αναλογικών
µισθωµάτων των δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών.

-ν.1428/1984

άρθρο 6 παρ.4

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

άρθρο 6 παρ.4

Π

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρο 17
-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
Η βεβαίωση των εσόδων από
µισθώµατα δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών και η αποστολή των
τίτλων βεβαίωσης στο δηµόσιο ταµείο
για την είσπραξη.

-ν.1428/1984
άρθρο 7 παρ.3

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

Η διενέργεια ελέγχου προκειµένου να
διαπιστωθεί αν το λατοµείο είναι σε
πλήρη παραγωγική ετοιµότητα
σύµφωνα µε την προσφορά και τη

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1

Π
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σύµβαση, η έκδοση απόφασης για την
κατάπτωση της εγγύησης σε
περίπτωση όρων της σύµβασης, η
επιβολή κυρώσεων και η καταγγελία
της σύµβασης κατά τις διατάξεις των
άρθρων 15,16,19 και 21 παρ.2,6 και
της απόφασης ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1993.

993

Η έκδοση απόφασης µε την οποία
επιτρέπεται η εισφορά του συνόλου
των µισθωτικών δηµόσιου λατοµείου
αδρανών υλικών σε Εταιρεία.

-ν.1428/1984

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

άρθρο 6 παρ.3

Π

-ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1
993 άρθρο 18
-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-ΓνΝΣΚ
115/2006

Η πρόσκληση προς το µισθωτή
δηµόσιου λατοµείου αδρανών υλικών,
µετά τη λήξη ή την καταγγελία της
σύµβασης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 21 της απόφασης ΥΒΕΤ
∆10/Φ68/30842/1993.

-ν.2647/1998

Ο καθορισµός ειδικής αποζηµίωσης
που καταβάλλουν οι εκµεταλλευόµενοι
δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών
που λειτουργούν εκτός λατοµικών
περιοχών και η σύµβαση µίσθωσης
των οποίων έχει λήξει, καθώς και η
απαγόρευση λειτουργίας αυτών.

-ν.2115/1993

:

άρθρο 4 παρ.6

άρθρο 20 παρ.5

Π

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
ΕΓΚ:
∆10∆/Φ5/5434/95
-ΕΓΚ:
∆10Β/Φ68/1875/9
7

Η εκµίσθωση των στην κυριότητα του
∆ηµοσίου ανηκόντων λατοµείων
βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων
µε πλειοδοτική δηµοπρασία.
Η σύνταξη της σχετικής διακήρυξης
της δηµοπρασίας, η διενέργεια της
δηµοπρασίας, η έγκριση ή µη του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και η
σύνταξη και υπογραφή του οικείου
συµβολαίου µίσθωσης.

-π.δ.285/1997
άρθρα 1-9

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
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Η εκδίκαση των ενστάσεων που
υποβάλλονται από τους
συµµετέχοντες στη δηµοπρασία για
την εκµίσθωση λατοµείου
βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων
κατά του πρακτικού της επιτροπής
που διενήργησε τη δηµοπρασία.
Η κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη
εκµίσθωσης λατοµείου βιοµηχανικών
ορυκτών και µαρµάρων εάν δεν
προσέλθει στην ταχθείσα προθεσµία
για την υπογραφή του µισθωτηρίου
συµβολαίου.
Η εκµίσθωση δηµόσιων λατοµικών
εκτάσεων περικλείουσες κοιτάσµατα
βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων
µε απευθείας σύµβαση.

-π.δ.285/1997
άρθρα 8 και 9

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-π.δ.285/1997
άρθρο 9 παρ.1

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6
-π.δ.285/1997
άρθρα 11-15

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

Η βεβαίωση του πάγιου µισθώµατος
εκµίσθωσης δηµόσιων λατοµείων
βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων,
καθώς και του αναλογικού
µισθώµατος.

-π.δ.285/1997
άρθρο 16

Π

-ν.2647/1998
άρθρο 4 παρ.6

Η αναστολή ή η ανάκλησή της άδειας,
η άσκηση εποπτείας και ελέγχου και η
κήρυξη έκπτωτου του ενοικιαστή
εκµετάλλευσης ιαµατικής πηγής, µετά
από γνώµη τριµελούς επιτροπής.

-ν.2188/1920
άρθρο 4

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
-ν.4086/1960
άρθρο 5
-α.ν.1169/1938
άρθρο 23
-ν.1624/1954
άρθρο 2 παρ.3
-α.ν.828/1948
άρθρο 8

Ο έλεγχος των µεταβολών του
προσώπου του εκδοχέα της
επιχείρησης και του τεχνικού

-β.δ.
της
23
Απριλ./3
Μαϊου
1923 άρθρο 15

ΠΑ
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διευθυντή ιαµατικής πηγής.

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4

Ο καθορισµός της αρµόδιας αρχής για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε τον τρόπο εκµετάλλευσης εδάφους
εντός προστατευτικής περιοχής
ιαµατικής πηγής και η χορήγηση
άδειας εκτέλεσης έργων µετά από
γνώµη τριµελούς επιτροπής.
Η αναστολή εκτέλεσης έργων που
µπορούν να παραβλάψουν ιαµατική
πηγή και η απαγόρευση ή η διακοπή
έργων µετά από γνώµη τριµελούς
επιτροπής.

-ν.4844/1930
άρθρα 1 παρ.3
και 2

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
-ν.4844/1930
άρθρα 3 και 6

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4

Η άδεια ανάµιξης ιαµατικού ύδατος µε
κοινό ή θαλάσσιο ή άλλες ουσίες.

-α.ν.1169/1938
άρθρο 24

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
Η πρόταση για τον καθορισµό από το
Υπουργείο Ανάπτυξης του
καταβλητέου παραβόλου από τον
ανάδοχο εκµετάλλευσης ιαµατικών
πηγών.

-α.ν.828/1948
άρθρο 6

ΠΑ

-α.ν.1813/1951
άρθρο 2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4

Ο καθορισµός της περί την ιαµατική
πηγή ζώνης εµφάνισης και η υπόδειξη
των ενδεικνυόµενων προς εκτέλεση
έργων, καθώς και η αντικατάσταση
των τοπικών επιτροπών
λουτροπόλεων και ιαµατικών πηγών.

-α.ν.1169/1938

Η παροχή γνώµης προκειµένου να
ρυθµιστούν διαφορές που ανακύπτουν
µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης
ιαµατικών πηγών και γεωθερµικού
δυναµικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
έργων.

-ν.1475/1984

άρθρο 21

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4

άρθρο 2 παρ.5
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
µε άρθρο 31 ν.
3175/2003

ΠΑ

- π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
Σε συνεργασία µε την Κ.Υ.Υ.η
επιµέλεια του σχεδιασµού και της

-ΚΥΑ
47630/2005

:
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έκδοσης κάθε αναγκαίου εντύπου ή
ηλεκτρονικού µέσου καθώς και για την
διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης
για την πληροφόρηση και ενηµέρωση
πολιτών, υπηρεσιών και φορέων
σχετικά µε τα ύδατα.
Η παροχή γνώµης για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηµάτων
δήµων ή κοινοτήτων ή νοµικών ή
φυσικών προσώπων και πηγών
ύδατος.

άρθρο 1 απρ. 3θ

ΠΑ

-ν.3199/2003

-ν.4377/1929
άρθρο 13

Π

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-ΓνΝΣΚ
174/2005

:

-ΕΓΚ:
1033611/2343/Α0
010/ΠΟΛ,1122/20
05

Η υποβολή πρότασης για
παραχώρηση δηµόσιου κτήµατος.

-ν.4377/1929
άρθρο 13

ΠΑ

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
Η παροχή σύµφωνης γνώµης για τη
δυνατότητα χρησιµοποίησης κτηµάτων
του ∆ηµοσίου ή Μονών για αξιοποίηση
φυσικών πόρων.

-ν.4377/1929
άρθρο 13

Π

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-ΓνΝΣΚ
174/2005

:

-ΕΓΚ:
1033611/2343/Α0
010/ΠΟΛ,1122/20
05

Η παροχή αιτιολογηµένης γνώµης για
τον καθορισµό λατοµικών περιοχών.

-ν.1428/1984
άρθρο 4 παρ.1
εδ.τελευταίο
όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 17
παρ. 2 του ν.
3335/2005

ΠΑ
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-ν.2115/1993
άρθρο 4
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6

Η παροχή αιτιολογηµένης γνώµης για
την εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων
αδρανών υλικών ή για τη χορήγηση
άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων
αδρανών υλικών, βιοµηχανικών
ορυκτών και µαρµάρων και η πρόταση
για την ανάκληση της άδειας
εκµετάλλευσης ή για την καταγγελία
της σύµβασης µίσθωσης λατοµείων
αδρανών.

-ν.1428/1984
άρθρα 10 παρ.3
και 11

ΠΑ

ν.2115/1993
άρθρο 11
-ν.669/1977
άρθρο 4 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των
στοιχείων της ποσότητας και
ποιότητας των υδάτων και η αποστολή
στη βάση υδρολογικών και
µετεωρολογικών δεδοµένων της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων.

-ΚΥΑ
47630/2005

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος
ποιοτικών παραµέτρων και της
ποσοτικής κατάστασης των υδάτων,
της οικολογικής κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων καθώς και της
κατάστασης των υδάτων των
προστατευόµενων περιοχών, όπως
ειδικότερα καθορίζεται µε το π.δ. που
προβλέπεται στην απρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 3199/2003

-ΚΥΑ
47630/2005

Η συνεργασία µε την Κεντρική
Υπηρεσία Υδάτων για θέµατα
παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο
της ποιότητας και ποσότητας των
υδάτων και θέµατα λειτουργίας του
εθνικού δικτύου παρακολούθησης της
ποιότητας των υδάτων καθώς και για
την επιλογή των θέσεων

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1α
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1β
-ν.3199/2003

:
ΠΑ
γ

άρθρο 1 απρ. 1
-ν.3199/2003
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παρακολούθησης και εγκατάστασης
υδρολογικών σταθµών, λαµβάνοντας
υπόψη τα ισχύοντα κριτήρια.

Η κατάρτιση µητρώου
προστατευόµενων περιοχών το οποίο
επανεξετάζει και ενηµερώνει
υποχρεωτικά κατά τακτικά διαστήµατα
και το οποίο διαβιβάζει στην Κ.Υ.Υ.
προκειµένου να καταρτιστεί το εθνικό
µητρώο προστατευόµενων περιοχών.

-ΚΥΑ
47630/2005

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

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1δ
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1ε
-ν.3199/2003

Η διαχείριση των δεδοµένων των
πηγών ρύπανσης των υδάτων και η
µέριµνα για τη διαρκή επικαιροποίησή
τους.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1στ
-ν.3199/2003

Η επιβολή των προβλεπόµενο από το
άρθρο 13 του ν. 3199/2003 κυρώσεων
µετά από ελέγχους που διενεργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδιδοµένων κανονιστικών διατάξεων.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 1ζ
-ν.3199/2003

Η λήψη των αναγκαίων µέτρων για :
-- την πρόληψη της υποβάθµισης των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

ΠΑ

-- την αναβάθµιση και αποκατάσταση
των υδατικών συστηµάτων
-- την προοδευτική µείωση της
ρύπανσης από τις ουσίες
προτεραιότητας και την παύση ή τη
σταδιακή εξάλειψη των εκποµπών ,
των απορρίψεων και των διαρροών
επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας
-- την προώθηση της βιώσιµης χρήσης

-ΚΥΑ
47630/2005

:

άρθρο 1 απρ. 2α
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του νερού βάσει µακροχρόνιας
προστασίας των διαθέσιµων υδατικών
πόρων

-ν.3199/2003

-- τη διασφάλιση της ισορροπίας
ανάµεσα στην άντληση νερού από τα
υδροφόρα στρώµατα και τον
εµπλουτισµό τους
-- το µετριασµό των επιπτώσεων από
πληµµύρες και ξηρασίες
-- την εφαρµογή όλων των στόχων και
προτύπων που προβλέπονται για τις
προστατευόµενες περιοχές.

Η εφαρµογή των µακροχρόνιων και
µεσοχρόνιων εθνικών προγραµµάτων
προστασίας και διαχείρισης των
λεκανών απορροής ποταµού της
περιοχής ευθύνης τους.

-ΚΥΑ
47630/2005

Η κατάρτιση και εφαρµογή Σχεδίων
∆ιαχείρισης και Προγραµµάτων
Μέτρων , όπως προβλέπεται στα
άρθρα 7 και 8 του ν. 3199/2003 ,
εναρµονισµένα στα εθνικά
προγράµµατα προστασίας και
διαχείρισης υδατικών πόρων. Η
σύνταξη ετήσιας έκθεσης εφαρµογής
τους την οποία διαβιβάζει στην Κ.Υ.Υ.

-ΚΥΑ
47630/2005

Η µέριµνα για την ουσιαστική
συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες
προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων και ιδίως στη διαδικασία
εκπόνησης , ενηµέρωσης και
αναθεώρησης των Σχεδίων
∆ιαχείρισης. Ειδικότερα, θέτει στη
διάθεση του κοινού,
συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών
για τη διατύπωση παρατηρήσεων :
-- το χρονοδιάγραµµα και το
πρόγραµµα εργασιών για την
εκπόνηση του Σχεδίου , τουλάχιστον
τρία έτη πριν από την έναρξη της
περιόδου την οποία αφορά το σχέδιο

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2β
-ν.3199/2003
:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2 γ
-ν.3199/2003

ΠΑ

-ΚΥΑ
47630/2005

:

άρθρο 1 απρ. 2δ
-ν.3199/2003

-- τα προγράµµατα µέτρων του
άρθρου 8 του ν. 3199/2003
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-- την ενδιάµεση επισκόπηση των
σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης
των υδάτων που εντοπίστηκαν στη
λεκάνη απορροής ποταµού,
τουλάχιστον δύο έτη πριν από την
έναρξη της περιόδου την οποία αφορά
το Σχέδιο ∆ιαχείρισης

Ο συντονισµός, σε περιφερειακό
επίπεδο, όλων των φορέων για θέµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση και την
προστασία των υδάτων. Ειδικότερα η
συνεργασία µε τους Φορείς
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών του άρθρου 15 παρ.1 του ν.
2742/1999 όπως ισχύει σήµερα για
την αντιµετώπιση θεµάτων αειφόρου
διαχείρισης των υδατικών πόρων των
περιοχών αυτών.

-ΚΥΑ
47630/2005

:

Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων
για την πραγµατοποίηση :

-ΚΥΑ
47630/2005

-- της ανάλυσης των χαρακτηριστικών
της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού

άρθρο 1 απρ. 2στ

ΠΑ
ε

άρθρο 1 απρ. 2
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

-ν.3199/2003

-- της επισκόπησης των επιπτώσεων
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στην κατάσταση των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων
-- της οικονοµικής ανάλυσης της
χρήσης των υδάτων

Η εφαρµογή µέτρων για τον έλεγχο της
ρύπανσης στην πηγή µέσω του
ορισµού οριακών τιµών εκποµπής και
προτύπων περιβαλλοντικής
ποιότητας.

-ΚΥΑ
47630/2005

Ο σχεδιασµός και η επιβολή όλων των
αναγκαίων προληπτικών µέτρων για
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2ζ
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2η
-ν.3199/2003
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Η επιβολή µέτρων για την προστασία
των υπόγειων υδάτων και την
αντιµετώπιση αυξητικών τάσεων που
προκύπτουν από ανθρώπινες
δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις
ουσιών στα υπόγεια ύδατα.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2θ
-ν.3199/2003

Η επιβολή σε υφιστάµενα ή σε νέα
έργα και δραστηριότητες, που είναι
πιθανό να υποβαθµίσουν τα ύδατα,
των περιορισµών και των µέτρων που
είναι πρόσφορα για την προστασία
τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του
ν. 3199/2003

-ΚΥΑ
47630/2005

Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων
και εξερχοµένων εγγράφων της
∆ιεύθυνσης Υδάτων, η τήρηση του
γενικού αρχείου και η διεκπεραίωση
της αλληλογραφίας.

-ΚΥΑ
47630/2005

Η έκδοση των αδειών που
προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.
3199/2003

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 2ι
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ 3ι
-ν.3199/2003

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3β
-ν.3199/2003

Η εφαρµογή Προγράµµατος Μέτρων
προστασίας από τη ρύπανση, καθώς
και µέτρων απορρύπανσης των
υδάτων.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3γ
-ν.3199/2003

Η τήρηση µητρώου έργων
αξιοποίησης υδατικού δυναµικού και
προστασίας υδατικών πόρων.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3δ
-ν.3199/2003

Η ενηµέρωση για προγράµµατα :
-- έργων αξιοποίησης και
εκµετάλλευσης υδατικού δυναµικού για
τις διάφορες χρήσεις και η παρέµβαση
σε περιπτώσεις ασυµβατότητας
χρήσεων

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3ε
-ν.3199/2003

-- έργων επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων, προστασίας και
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αναβάθµισης του υδατικού
περιβάλλοντος και η παρέµβαση µε
γνώµονα την τήρηση των κοινοτικών
οδηγιών και της εθνι8κής νοµοθεσίας
όσον αφορά στην αντιµετώπιση της
ρύπανσης

Η εφαρµογή διεθνών, περιφερειακών
και διµερών συµφωνιών, σε
συνεργασία µε την Κ.Υ.Υ. , για θέµατα
διαχείρισης και προστασίας υδάτων
που υπάγονται σε διεθνή περιοχή
λεκάνης απορροής ποταµού.

-ΚΥΑ
47630/2005

Η µέριµνα για την καταγραφή των
αναγκών της ∆/νσης σε παντός είδους
εξοπλισµό και η εισήγηση στις
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
για σχετικές προµήθειες.

-ΚΥΑ
47630/2005

:
ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3στ
-ν.3199/2003

:

ΠΑ

:

ΠΑ

άρθρο 1 απρ. 3ζ
-ν.3199/2003

(H ως άνω αρµοδιότητα ασκείται από
το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης,
Αδειοδότησης, Οργάνωσης και
Επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης Υδάτων
της Περιφέρειας)
Η υποστήριξη της ∆/νσης σε θέµατα
πληροφορικής.

-ΚΥΑ
47630/2005
άρθρο 1 απρ. 3η

(H ως άνω αρµοδιότητα ασκείται από
το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης,
Αδειοδότησης, Οργάνωσης και
Επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης Υδάτων
της Περιφέρειας)

-ν.3199/2003
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες
Η εποπτεία των ξενώνων νεότητας.

Η έγκριση της αρχιτεκτονικής µελέτης
του κτιρίου της τουριστικής
εγκατάστασης µόνο ως προς το
σύµφωνο αυτής µε τις εκάστοτε
ισχύουσες προδιαγραφές.
Η χορήγηση του ειδικού σήµατος
λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων (τουριστικών
καταλυµάτων), πλην των
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδοµής, το οποίο αντικαθιστά την
προβλεπόµενη από τις σχετικές
διατάξεις άδεια λειτουργίας για το
κτίριο και την επιχείρηση.
Η παραλαβή και ο έλεγχος των
τιµολογίων των τουριστικών
επιχειρήσεων.

Η µέριµνα για την εκτύπωση,
συµπλήρωση και αποστολή των
καταλόγων και των τιµών των
ξενοδοχείων, οικοτροφείων και των
για διάστηµα µέχρι ενενήντα ηµερών
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
δωµατίων.
Ο χαρακτηρισµός και η κατάταξη στις
οικείες κατηγορίες των ξενοδοχείων,
οικοτροφείων, πανδοχείων και
ενοικιαζόµενων δωµατίων, καθώς και
ο υποβιβασµός αυτών.
Ο καθορισµός ως υποχρεωτικής της
λήψης πρωινού και του ενός
τουλάχιστον από τα δύο φαγητά.

Νοµική βάση
-ν.2160/1993
άρθρο 2 παρ.2
όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 12
παρ. 1 του ν.
3941/2001
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.2160/1993
άρθρο 3 παρ.1
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.2160/1993
άρθρο 3 παρ.3,5
-α.ν.431/1937
άρθρο 11 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ΓνΝΣΚ :
644/2002
-ν.2160/1993
άρθρο 4 παρ.7
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ΓνΝΣΚ :
23/2007
-ν.2160/1993
άρθρο 2 παρ.7
-α.ν.431/1937
άρθρο 5 παρ.9
-α.ν.1108/1938
άρθρο 1 παρ.1
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-α.ν.431/1937
άρθρο 11 παρ.1
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.δ.3430/1955
άρθρο 23
-ν.642/1977
άρθρο 23

Πρόταση
ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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Η έκδοση και ανανέωση των πάσης
φύσεως ατοµικών διοικητικών
πράξεων, ο έλεγχος των σχετικών
όρων και κάθε άλλη σχετική
διοικητική ενέργεια που προβλέπεται
αναφορικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές των τουριστικών
εγκαταστάσεων, εκτός των
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδοµής.
Η έγκριση των τίτλων των
ξενοδοχείων, της έγκρισης
µεταβίβασης των τίτλων αυτών, η
απόφαση για τον έχοντα
επικρατέστερα δικαιώµατα επί του
τίτλου και η έγκριση της µετάφρασης
του τίτλου.
Η χορήγηση του ειδικού σήµατος
λειτουργίας του τουριστικού
καταλύµατος εντός παραδοσιακών
κτισµάτων και η έγκριση των
δηλουµένων τιµών.
Η απαιτούµενη για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας των τουριστικών
καταλυµάτων εντός παραδοσιακών
κτισµάτων έγκριση της επίπλωσης
και του λοιπού κινητού εξοπλισµού
των καταλυµάτων αυτών και της
καταλληλότητας του κτιρίου και της
αρχιτεκτονικής µελέτης αυτού, καθώς
και των προµελετών για τη στατική
στερέωση και τις
ηλεκτροµηχανολογικές και
υδραυλικές εγκαταστάσεις του.
Η εξαίρεση από την οικονοµική
επιβάρυνση µέρους των δωµατίων
επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων
δωµατίων σε κορεσµένες περιοχές.
Η έγκριση και ο καθορισµός
µεταφοράς ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος της καταλληλότητας των
χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης
(κάµπινγκ) και η χορήγηση της
σχετικής άδειας ειδικού σήµατος
λειτουργίας.
Η έγκριση των διακριτικών τίτλων
των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης
χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης.

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-απόφ. ΕΟΤ
530992/1987

-β.δ. της 25
Νοεµβ./7
∆εκ.1937
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1

-π.δ.33/1979
άρθρα 1 παρ.1,8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-π.δ.33/1979
άρθρο 2 παρ.5
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1

-απόφ. ΕΟΤ
530269/1994
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-β.δ.31 Ιαν/11
Φεβ.1955 άρθρο
2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.392/1976
άρθρο 1 παρ.1,2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.392/1976
άρθρο 6 παρ.1
-ν.2160/1993
άρθρο 3 παρ.3

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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Η χορήγηση άδειας λειτουργίας
(ειδικό σήµα λειτουργίας,
ξενοδοχείων τύπου ΜΟΤΕΛ,
ξενώνων, επιπλωµένων τουριστικών
διαµερισµάτων και επαύλεων), η
έγκριση του τοπογραφικού
διαγράµµατος και των
σχεδιαγραµµάτων αυτών και η
κατάταξή τους στις οικείες
κατηγορίες.
Η χορήγηση αδειών σκοπιµότητας
και καταλληλότητας προς
εγκατάσταση κέντρων διακοπών και
παραθερισµού, ο έλεγχος και η
επιθεώρηση των κέντρων αυτών και
η ανάκληση ή η αναστολή ισχύος των
αδειών αυτών.
Η κρίση για την ανεπάρκεια των εν
ενεργεία εγκαταστάσεων και των
µέσων γενικά των κέντρων διακοπών
και παραθερισµού, η χορήγηση της
προβλεπόµενης άδειας και η κρίση
για την ακαταλληλότητα των
εκµεταλλευτών, διευθυντών και
κέντρων αυτών.
Η διατύπωση πρότασης για τη
χορήγηση άδειας εργασίας σε
αλλοδαπούς απασχολούµενους σε
κέντρα διακοπών και παραθερισµού.
Η χορήγηση της άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος του υπεύθυνου
∆ιευθυντή ξενοδοχειακής
επιχείρησης.
Η έγκριση ειδικής άδειας για τη
λειτουργία κέντρων παραθερισµού
γυµνιστών, µετά από σύµφωνη
γνώµη του κατά τόπο αρµόδιου
Νοµαρχιακού Συµβουλίου και
∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου
και έγκριση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
Οι αρµοδιότητες των οργάνων του
ΕΟΤ σχετικά µε τα ειδικά τουριστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης µε
εξαίρεση εκείνες που µεταβιβάζονται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα
µε την παρ.16 του άρθρου 1 του
π.δ.313/2001
Η θεώρηση και ο έλεγχος που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.2 και

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΟΤ : 530266/94
-π.δ.768/1959
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1

-ν.3185/1955
άρθρο 2
παρ.1,2,3,6,8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
- υα :
523814/1977
-ν.3185/1955
άρθρο 3 παρ.1,2
και άρθρο 4
παρ.3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1

-ν.3185/1955
άρθρο 4 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.δ.3594/1956
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ν.1399/1983
άρθρα 1 παρ.2,2
παρ.1 και 3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
- ΚΥΑ :
539851/260/198
3
- /1977 άρθρα
4,5,6,7,8,9,13,15
-ν.2446/1996
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

Π

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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3 του ν.2446/1996.
Η έγκριση του διακριτικού τίτλου των
τουριστικών γραφείων, που έχουν
έδρα τους στην Περιφέρεια, η
καταχώρηση των συµφωνιών για τη
µεταβίβαση των τίτλων.
Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
στο άρθρο 5 του ν.393/1976 σχετικά
µε την ανάκληση, κατάπτωση κλπ
της εγγύησης της παρ.1 του ίδιου
άρθρου.
Η προαγωγή άδειας γραφείου
εσωτερικού τουρισµού, ο
υποβιβασµός άδειας γραφείου
γενικού τουρισµού και οι λοιπές
αρµοδιότητες που προβλέπονται από
το άρθρο 8 του ν. 393/1976.
Η έγκριση εκδροµών στην αλλοδαπή.

Η έκδοση άδειας χαρακτηρισµού των
επιχειρήσεων και των καταστηµάτων
του άρθρου 1 του π.δ.436/1961 ως
τουριστικών και χρησιµοποίησης του
όρου «τουριστικός».
Η εξέταση από υπάλληλο της
Περιφέρειας της γνώσης ξένης
γλώσσας, προκειµένου να χορηγηθεί
το ειδικό σήµα λειτουργίας της οικείας
επιχείρησης.
Η µείωση του ελάχιστου αριθµού
αυτοκινήτων για άγονες νησιωτικές
περιοχές.

Η χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού
σήµατος λειτουργίας, η έγκριση
ίδρυσης υποκαταστήµατος και η
χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού
σήµατος, η θεώρηση και η έγκριση
αναθεώρησης των τιµολογίων των
επιχειρήσεων αυτών,.
Η διενέργεια ελέγχων στις τουριστικές
επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που
εξυπηρετούν µε οποιοδήποτε τρόπο
τουρίστες εντός της Περιφέρειας.
Ο έλεγχος της λειτουργίας των
τουριστικών λιµένων και η άµεση
σχετική ενηµέρωση του Υπουργείου
Ανάπτυξης.

-ν.393/1976
άρθρο 2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-π.δ.788/1991
άρθρο 2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
- ΓνΝΣΚ
:524/2005
-ν.393/1976
άρθρο 8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

-ν.393/1976
άρθρο 9 παρ.2α
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-β.δ.436/1961
άρθρο 2 παρ.1,2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

-ΚΥΑ
514170/64/1995
παρ.1δ
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΟΤ : 552/2007
-ΚΥΑ
514170/64/1995
άρθρα
1,2,3,8,11,13
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-ν.2160/1993
άρθρο 4 παρ.1
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.3
-απόφ.Τ/3846/
1997
-ν.2160/1993
άρθρο 37 όπως

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

∆

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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Ο έλεγχος των σχεδίων του
τουριστικού λιµένα και των
εγκαταστάσεων αυτού και η
αποστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης
της σχετικής έκθεσης προκειµένου να
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του
τουριστικού λιµένα.
Ο έλεγχος της τήρησης των
διατάξεων της τουριστικής
νοµοθεσίας.
Αρµοδιότητες σχετικά µε τις
επιθεωρήσεις και τους ελέγχους
τήρησης των όρων υγιεινής,
καθαριότητας και παροχής ανέσεων
και ευµάρειας ξενοδοχείων,
οικοτροφείων, εστιατορίων και κάθε
µέσου που εξυπηρετεί την εσωτερική
και εξωτερική τουριστική κίνηση της
χώρας.
Ο καθορισµός του ποσού της
αποζηµίωσης που προβλέπεται από
το άρθρο 21 της απόφασης
503007/1976 του ΕΟΤ.
Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει
εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών,
οι οποίες δεν έχουν περιέλθει στην
εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε.».

Οι αρµοδιότητες του ΕΟΤ ως
αρµόδιας αρχής για τις ιαµατικές
χρήσεις και τις χρήσεις αναψυχής
των υδατικών πόρων. Ειδικότερα:
-η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις
παραπάνω χρήσεις
-η χορήγηση άδειας χρήσης νερού
και η ανάκληση αυτής
-η τήρηση αρχείου αδειών
Οι αρµοδιότητες του ΕΟΤ ως
αρµόδιας αρχής για τις ιαµατικές

τροποποιήθηκε
από άρθρο 2
παρ. 2 του π.δ.
313/2001
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.3
-ν.2160/1993
άρθρο 31 παρ.8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.3

-α.ν.431/1937
άρθρο 13
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2
-ν.5394/1932
άρθρο 2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.3

-ν.1652/1986
άρθρο 8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.3
-ν.2188/1920
άρθρο 4
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
-ν.4086/1960
άρθρο 5
-α.ν.1169/1938
άρθρο 23
-ν.1624/1954
άρθρο 2 παρ.3
-α.ν.828/1948
άρθρο 8
-ν.1739/1987
άρθρα 1 παρ.7
περ.ζ, 8 παρ.2, 9
παρ.1 και 6
-ΚΥΑ
Φ/16/5813/1989
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
- ΚΥΑ :
43504/2005
-ν.1739/1987
άρθρα 1 παρ.7

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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χρήσεις και τις χρήσεις αναψυχής
των υδατικών πόρων. Ειδικότερα:
-η τήρηση αρχείου αδειών

Η σφράγιση των τουριστικών
επιχειρήσεων και η επιβολή των
προβλεπόµενων από τις κείµενες
διατάξεις προστίµων και διοικητικών
κυρώσεων στις τουριστικές
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής
και κατηγορίας και στους ασκούντες
τουριστικά επαγγέλµατα.

Η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων στα
τουριστικά γραφεία.

περ.ζ, 8 παρ.2, 9
παρ.1 και 6
-ΚΥΑ
Φ/16/5813/1989
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.4
- ΚΥΑ :
43504/2005
-ν.2160/1993
άρθρο 4
-ν.2636/1998
άρθρο 27
-απόφ.ΕΟΤ
530269/1994
παρ.21-25
-ν.393/1976
άρθρο 11 όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 52
παρ. 4 του ν.
3105/2003
-ν.392/1976
άρθρα 8 και 9
-ν.642/1977
άρθρο 2
-ν.711/1977
άρθρο 15 όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 52
παρ. 5 του ν.
3105/2003
-ν.2446/1996
άρθρο 13
-α.ν.1108/1938
-α.ν.431/1937
-ν.3185/1955
άρθρα 2,4,6 κλπ
όπως το
π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.5
-ΓνΝΣΚ :
413/2005
-ΥΑ : Τ/480/2003
-ΓνΝΣΚ : 9/2007
-ΓνΝΣΚ :
84/2005
-ν.393/1976
άρθρα 10 και 11
όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 52
παρ. 4 του ν.
3105/2003
-π.δ.339/1976

ΠΑ

Π
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Η δηµοσίευση των επιβαλλόµενων
ποινών σε ξενοδοχεία και λοιπά
τουριστικά επαγγέλµατα.
Η κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής των τουριστικών γραφείων
για παραβάσεις της παρ.5 του
άρθρου 6 του ν.710/1977.
Ο καθορισµός της αφετηρίας της
διαδροµής και των στάσεων και η
έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία
τουριστικών τραίνων.
Η παροχή γνώµης για την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης, µε την
οποία γίνεται η χωροθέτηση των
κατασκηνώσεων των φορέων
κοινωνικού χαρακτήρα.
Ο χαρακτηρισµός περιόδων
συνωστισµού.

Οι εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπές
ατοµικές διοικητικές πράξεις που
προβλέπονται στην απόφαση
406912/4660/1995 του Υπουργού
Γεωργίας.
Η ειδική γνωµοδότηση για
επενδύσεις ή και για προγράµµατα
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού για ίδρυση ή επέκταση
ξενοδοχειακών µονάδων, εφόσον το
ύψος του προϋπολογισµού δεν
υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων
εκατοµµυρίων δραχµών και ειδικά για
τη Θράκη του ενός δισεκατοµµυρίου
δραχµών.
Η έγκριση για την πλήρωση των
προδιαγραφών για τις µονάδες,
εφόσον το ύψος του
προϋπολογισµού των επενδύσεων ή
και του προϋπολογισµού
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το ποσό
των επτακοσίων εκατοµµυρίων και
ειδικά για τη Θράκη του ενός
δισεκατοµµυρίου δραχµών.
Η διατύπωση θέσεων-απόψεων για

άρθρα 6,8,11
παρ.3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.5
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.5

Π

- π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.5

Π

-ν.2636/1998
άρθρο 30 παρ.2
και 3
- π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-ν.2160/1993
άρθρο 2 παρ.9
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-β.δ.της
1.11/7.11.1938
άρθρο 5
εδάφ.τελευταίο
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6

-ν.2601/1998
άρθρο 6 παρ.18
περ.β2 όπως
τροποποιήθηκε
από άρθρο 2
παρ.3 του ν.
3219/2004
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
- ΚΥΑ :
27783/2003
-ν.2601/1998
άρθρο 6 παρ.21
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

-ΚΥΑ
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την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
για τουριστικές δραστηριότητες.

Η έκδοση της απόφασης υπαγωγής
ξενοδοχειακών µονάδων και γενικά
τουριστικών εγκαταστάσεων στις
διατάξεις του ν.1652/1986 για τη
χρονοµεριστική µίσθωση και η
ανάκληση της απόφασης αυτής.

Έλεγχος και η παρακολούθηση της
εκτέλεσης των συµβάσεων
χρονοµεριστικής µίσθωσης, καθώς
και η θεώρηση των βιβλίων
καταχώρισης των συµβάσεων αυτών.

Ο έλεγχος και η θεώρηση των
συµβάσεων που συντάσσονται
µεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και τουριστικών γραφείων
εσωτερικού και εξωτερικού και ο
έλεγχος της ηµερήσιας κίνησης και
χρέωσης πελατών των επιχειρήσεων
αυτών.
Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων
εταιρειών που εδρεύουν σε
διαφορετικούς νοµούς τις ίδιας
Περιφέρειας.
Η τήρηση µητρώου των τουριστικών
επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται
το ειδικό σήµα λειτουργίας.

Η τήρηση µητρώου για τις
χορηγούµενες άδειες επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης χώρων οργανωµένης
κατασκήνωσης και τους
εγκρινόµενους τίτλους των
επιχειρήσεων αυτών.

Η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων στα

24635/1995
άρθρο 2 παρ.3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-ν.1652/1986
άρθρο 1 παρ.1
και 6 παρ.1
όπως
τροποποιήθηκε
από π.δ.
182/1999
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-ν.1652/1986
άρθρα 4 παρ.1
απόφ.Α9963/∆ΙΟ
ΝΟΣΕ/17891987
Υ.ΕΘ.ΟΙΚ.
άρθρα 3 παρ.4
και 10 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-απόφ.ΕΟΤ
503007/0976
άρθρο 16
-ν.1652/1986
άρθρο 8
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.6
-κ.ν.2190/1920
άρθρα 60-77,80
-ν.2647/1998
άρθρο 1 παρ.1β
-ν.2160/1993
άρθρο 3 παρ.3,5
-α.ν.431/1937
άρθρο 11 παρ.2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ΓνΝΣΚ :
644/2002
-ν.392/1976
άρθρο 6 παρ.1
-ν.2160/1993
άρθρο 3 παρ.3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
-ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΟΤ : 530266/94
-ν.1399/1983
άρθρα 1 παρ.2,2

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ

ΠΑ
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κέντρα παραθερισµού γυµνιστών και
η ανάκληση της άδειάς τους.

Ο έλεγχος των µεταβολών των
επιχειρήσεων εκµίσθωσης
επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης άνευ οδηγού, η θεώρηση και
η έγκριση αναθεώρησης των
τιµολογίων των επιχειρήσεων αυτών,
η κατάπτωση της προβλεπόµενης για
τη χορήγηση του ειδικού σήµατος
εγγύηση και η επιβολή των
προβλεπόµενων διοικητικών
κυρώσεων.
Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων ως
προς τις εκδροµές στην αλλοδαπή
Η καταχώρηση των συµφωνιών για
τη µεταβίβαση των διακριτικών τίτλων
που έχουν έδρα στην Περιφέρεια και
η τήρηση του µητρώου των τίτλων. Η
καταχώρηση των συµφωνιών για τη
µεταβίβαση των τίτλων και η τήρηση
του µητρώου των τίτλων.

παρ.1 και 3
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.1
- ΚΥΑ :
539851/260/198
3
-ΚΥΑ
514170/64/1995
άρθρα
1,2,3,8,11,13
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

ΠΑ

ΠΑ
-ν.393/1976
άρθρο 2
-π.δ.313/2001
άρθρο 14 παρ.2

ΠΑ
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ΙΙΙ. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι

Νοµαρχιακές

αυτοδιοικήσεις

συστάθηκαν

µε

το

ν.

2218/1994,

όπως

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τον ν. 2240/1994 και τον ν. 2307/1995 και
κωδικοποιήθηκε από το ∆ιάταγµα 30/1996. Στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανήκει
η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου. Από τη σύστασή τους
µε το ν. 2218/1994 αποτελούν Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του β΄ βαθµού
και ανέλαβαν, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, όσες αρµοδιότητες ασκούσαν έως τότε
οι Νοµαρχίες ως αποκεντρωµένες κρατικές υπηρεσίες. Εξάλλου, ο κοινός νοµοθέτης
µε νεότερες πρωτοβουλίες του διεύρυνε το χώρο ευθύνης τους. Οι σχετικές
ρυθµίσεις περιέχονται στο π.δ. 30/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε.
Επιπλέον αρµοδιότητες απέκτησαν µε τον Ν. 2647/1998 καθώς και πλήθος άλλων
νοµοθετηµάτων.

Η διατύπωση προτάσεων για κατανοµή των νοµαρχιακών αρµοδιοτήτων µεταξύ της
υπό σύσταση αιρετής Περιφέρειας και των δήµων γίνεται βάσει των αρχικών
κριτηρίων που προσδιορίσθηκαν στο κεφάλαιο 1. Συνυπολογίζονται, ευλόγως, τόσο
οι περιορισµοί που θέτει η ισχύουσα συνταγµατική τάξη -όπως εξειδικεύεται, ιδίως,
από τη νοµολογία των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας- όσο και οι αρχές της
εγγύτητας και της αποτελεσµατικ/οτητας.

Κείµενο

αναφοράς προσφέρει

ο

Οργανισµός

Εσωτερικής

Οργάνωσης

και

Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Αθηνών, επιµέρους συνιστώσα της
(ενιαίας) Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς. Η επιλογή είναι εύλογη και
απολύτως δικαιολογηµένη, αφού πρόκειται για την πλέον αντιπροσωπευτική και,
σίγουρα, τη µεγαλύτερη, τουλάχιστον σε πληθυσµό, µονάδα των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του β΄ βαθµού. Υπό την ισχύουσα µορφή του, έχει
δηµοσιευθεί την 15η Οκτωβρίου 2008 στο φύλλο 2144 του δεύτερου τεύχους της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ)

(ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ,

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ,

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

Ο βασικός κορµός των αρµοδιοτήτων στους συγκεκριµένους τοµείς έχει µεταβιβαστεί
στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε τους ιδρυτικούς της νόµους 2218 και 2240/1994.
Οι

ρυθµίσεις

αυτές

περιλαµβάνονται

σήµερα

στον

Κώδικα

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), στα άρθρα 8 έως 10.
Ως προς την ανάπτυξη οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι αρµόδιες, µεταξύ άλλων,
για την εκπόνηση σχεδίων προγραµµάτων, έργων και µέτρων οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και την αξιολόγηση των προγραµµάτων
αυτών, επίσης για τις έρευνες και µελέτες για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης,
τη διατύπωση εισηγήσεων για το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα και τα
τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και την εφαρµογή επενδυτικών
προγραµµάτων.
Στον ειδικότερο (υπο)τοµέα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας (πρωτογενή τοµέα),
βασική ευθύνη της Ν.Α. είναι η προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής
παραγωγής, η υποβοήθηση του αγροτικού κόσµου για τη βελτίωση των µεθόδων
εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εγκαταστάσεων, η προστασία
της υγείας των ζώων, η προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
η χορήγηση αδειών αλιείας.
Στο δευτερογενή και τον τριτογενή (υπο)τοµέα, η ΝΑ ασχολείται, µεταξύ άλλων, µε τη
χορήγηση αδειών για ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανιών και βιοτεχνιών και αδειών
άσκησης σχετικών επαγγελµάτων, θέµατα εποπτείας ανωνύµων εταιρειών, τον
καθορισµό λατοµικών περιοχών, τη χορήγηση αδειών άσκησης

εµπορικών

επαγγελµάτων κ.ά.
Συνολικά, οι αρµοδιότητες που αφορούν την ανάπτυξη, γενικότερα, και τους τρεις
βασικούς (υπο)τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα, καταλαµβάνουν
τµήµα µεγαλύτερο από το ένα τρίτο του συνόλου των αρµοδιοτήτων της ΝΑ στην
χώρα µας.

Η µεθοδολογία που ακολουθούµε, είναι να προσεγγίζουµε τις αρµοδιότητες κατά
(υπο)τοµέα και κατά ∆ιεύθυνση, µε βάση, καταρχήν, τον Ο.Ε.Υ. της Ν.Α. Αθηνών και
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µε

επιµέρους αναγκαίες διαφοροποιήσεις,

όπως σε σχέση µε τη

∆/νση

Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού.
Εκτιµούµε ότι σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων των συγκεκριµένων (υπο)τοµέων
θα µπορούσε, µε τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, να µεταφερθεί στους
πρωτοβάθµιους ΟΤΑ (π.χ. οι περισσότερες από τις αρµοδιότητες της αλιείας).
Ωστόσο αυτό φαίνεται δυσχερές, σε πρώτη φάση, δεδοµένου ότι η άσκηση των
αρµοδιοτήτων αυτών απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό που δεν διαθέτουν οι
πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ, επιπλέον δε, τυχόν κατάτµηση των αρµοδιοτήτων των
(υπο)τοµέων

συγκεκριµένων
αυτοδιοίκησης

ενδέχεται

να

µεταξύ

πρωτοβάθµιας

δηµιουργήσει

σύγχυση,

και

δευτεροβάθµιας

αλληλοεπικαλύψεις

και

δυσλειτουργίες. Για το λόγο αυτό και µέχρι να υπάρξει κατάλληλη στελέχωση των
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, προτείνουµε να µεταφερθεί περιορισµένος µόνο αριθµός
αρµοδιοτήτων των συγκεκριµένων (υπο)τοµέων στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση,
οι οποίες (αρµοδιότητες) προσιδιάζουν απολύτως στο ρόλο της, αλλά και µπορεί να
της ασκήσει µε το προσωπικό που διαθέτει. Όλες οι άλλες αρµοδιότητες προτείνουµε
να ασκούνται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Α1. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρµοδιότητες της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η προστασία και ανάπτυξη της
φυτικής

και

ζωικής

παραγωγής,

η

καλύτερη

οργάνωση

των

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων και ο έλεγχος των γεωργικών βιοµηχανιών και προϊόντων, η
προστασία και ανάπτυξη της αλιείας.

∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγονται επτά (7) τµήµατα :
α. Τµήµα Γεωργικής Ανάπτυξης.
β. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου.
γ. Τµήµα Παρεµβάσεων και Εισοδηµατικών Ενισχύσεων.
δ. Τµήµα Αλιείας.
ε. Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανολογίας.
στ. Τµήµα Εποικισµού .
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Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Γεωργικής Ανάπτυξης
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν:
- η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, η εκπόνηση γεωργοοικονοµικών
µελετών, η κατάρτιση προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης και η παρακολούθηση
και αξιολόγηση της εφαρµογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των εφαρµοζοµένων
µέτρων γεωργικής πολιτικής, σε συνεργασία µε την ∆/νση Προγραµµατισµού,
- η εκτίµηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και
των τιµών των γεωργικών προϊόντων,
- η διάδοση, µε κατάλληλες µεθόδους και εκπαιδευτικά προγράµµατα, των
αναγκαίων γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, την
καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την υποβοήθηση της
συνεργασίας και της οµαδικής δράσης, για την αντιµετώπιση των τεχνικών,
οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων των εκµεταλλεύσεων,
- η λήψη και εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και προστασία της
φυτικής και ζωϊκής παραγωγής,
- η ανάπτυξη των δενδροκαλλιεργειών, η ανάπτυξη της παραγωγής φυτών και η
αντιµετώπιση των ασθενειών τους, η λήψη απαγορευτικών µέτρων και η ρύθµιση
σχετικών θεµάτων,
- η αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικών µελετών και η χορήγηση οικονοµικών
ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα πλαίσια της
Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη
− Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 − 2006,
- η αξιολόγηση και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν
την ίδρυση, επέκταση, µετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµό µονάδων µεταποίησης,
επεξεργασίας και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων για την περίοδο 2000 – 2006,
- η έγκριση µελετών και σχεδίων εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και
η χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών αγροτοκτηνοτροφικών κτισµάτων,
- η έκδοση µελισσοκοµικών βιβλιαρίων καθώς και η επιδότηση µελισσοκόµων και
µελισσοκοµικών συνεταιρισµών,

στα

πλαίσια εφαρµογής των Εθνικών και

Κοινοτικών προγραµµάτων,
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- ο έλεγχος διακίνησης και εµπορίας ζωοτροφών και εφαρµογή της σχετικής
νοµοθεσίας,
-

η

χορήγηση

βεβαιώσεων

σκοπιµότητας

εισαγωγής

Φ.Ι.Χ.

(αγροτικού,

κτηνοτροφικού, µελισσοκοµικού ή µικτού) αυτοκινήτου σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
- Η έρευνα γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,
- ο χαρακτηρισµός των φυσικών προσώπων ως αγροτών, νέων αγροτών,
νεοεισερχοµένων στην γεωργία και εργατών γης,
- η τήρηση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ), του
Αµπελουργικού – ελαιοκοµικού Μητρώου καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων
εγγραφής σ’ αυτό.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν:
- η χορήγηση, ανανέωση ή αφαίρεση άδειας εµπορίας και αποθήκευσης γεωργικών
φαρµάκων,
- η άσκηση ποιοτικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου εξαγοµένων, εισαγοµένων και
στο εσωτερικό της χώρας διακινούµενων γεωργικών προϊόντων (Νωπών και
επεξεργασµένων οπωροκηπευτικών, αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών κ.λ.π.)
µε χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και ο έλεγχος Γεωργικών
Βιοµηχανιών,
- ο έλεγχος στην παραγωγή και την εµπορία − διακίνηση οινικών και οινολογικών
προϊόντων. Έκδοση αποφάσεων ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων,
- η διοργάνωση εκθέσεων προβολής αγροτικών προϊόντων.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

γ. Τµήµα Παρεµβάσεων και Εισοδηµατικών Ενισχύσεων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν :
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- η έγκριση και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης (ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος) δωρεάν διανοµής αποσυρόµενων ή αποθεµατοποιηµένων αγροτικών
προϊόντων σε Συλλόγους Πολυτέκνων, Ιδρύµατα Εκκλησιαστικά και µη, Σχολεία,
Παλιννοστούντες, Σεισµοπαθείς κ.λ.π. (Οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, τυρί φέτα,
κρέας, µακαρόνια, ρύζι, γάλα εβαπορέ κλπ),
-

ο έλεγχος και η έγκριση επιδοτήσεων σε εταιρείες ή µονάδες παραγωγής και

εµπορίας προϊόντων παρέµβασης ή του καθεστώτος των ποσοστώσεων, σε
εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών και της Εθνικής νοµοθεσίας,
- ο έλεγχος χρήσης βουτύρου εγχωρίου και εισαγοµένου στα πλαίσια εφαρµογής
του Καν (ΕΚ) 1898/2005,
- ο έλεγχος και η διαδικασία για την καταβολή επιστροφής στην παραγωγή χηµικών
προϊόντων στα οποία προστίθενται πρώτες ύλες του τοµέα της ζάχαρης,
- οι επιδοτήσεις ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών. Καθορισµός οµοιογενών
ελαιοκοµικών Ζωνών ( ΟΕΖ ),
-

η εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος (Ο.Σ.) και ο έλεγχος για την

καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος
(επιλέξιµα αιγοπρόβατα ), ελαιολάδου κ.λ.π.

Πρόταση
Όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

δ. Τµήµα Αλιείας
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Αλιείας είναι η προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, η παροχή τεχνικών οδηγιών σε αλιείς και αλιευτικούς
συνεταιρισµούς, η επίβλεψη υλοποίησης αναπτυξιακών Εθνικών και Κοινοτικών
προγραµµάτων σε πρωτογενή τοµέα, µεταποίηση και υπηρεσίες, όπως κάθε φορά
προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς, οδηγίες ή από την Εθνική µας
νοµοθεσία και ειδικότερα:
- η έκδοση απόφασης µεταβίβασης της κυριότητας αλιευτικού σκάφους,
- η χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας Φ.Ι.Χ. ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου,
κάτω των τεσσάρων (4) τόνων,
- η έκδοση απόφασης αντικατάστασης µηχανής αλιευτικού σκάφους,
- η έκδοση απόφασης αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους,
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- η χορήγηση βεβαίωσης για την ανανέωση ή µη της επαγγελµατικής άδειας αλιείας
σκάφους,
- η χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση επαγγελµατικής άδειας σε σκάφος που
αντικαθιστά άλλο επαγγελµατικό,
- η χορήγηση βεβαίωσης σε κατοίκους της Νοµαρχίας, όπου φαίνεται ότι είναι
επαγγελµατίες αλιείς (Χρήση για µεταβίβαση αλιευτικού σκάφους),
- η έκδοση απόφασης για έγκριση αλλαγής στοιχείων επαγγελµατικού αλιευτικού
σκάφους,
- η έκδοση απόφασης για έγκριση νέων διαστάσεων αλιευτικού σκάφους λόγω
µετασκευής,
- η έκδοση απόφασης για έγκριση πρόσθετων αλιευτικών εργαλείων σε σκάφος
παράκτιας αλιείας,
- η χορήγηση βεβαίωσης για χαρακτηρισµό του σκάφους ως σκάφους αναψυχής,
- η χορήγηση άδειας αλιείας οστράκων µε καταδυτική συσκευή,
- η χορήγηση βεβαίωσης σε αλιέα, ότι µπορεί να πωλεί νωπά αλιεύµατα,
- η έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας ζώντων δολωµάτων σε σκάφος παράκτιας
αλιείας,
- η έκδοση απόφασης για χορήγηση άδειας αλιείας µεγάλων πελαγικών ψαριών,
- η χορήγηση άδειας για διοργάνωση ερασιτεχνικών αλιευτικών αγώνων,
- η αξιολόγηση και παρακολούθηση επενδύσεων στα πλαίσια εφαρµογής του
επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας (ΕΠΑΛ).

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
χορήγησης άδειας για διοργάνωση ερασιτεχνικών αλιευτικών αγώνων.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

ε. Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανολογίας
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν :
- η σύνταξη µελετών Εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και
υδραυλικών έργων. ∆ηµοπράτηση των έργων, επίβλεψη και παραλαβή αυτών,
- ο έλεγχος κόστους σχεδίων βελτίωσης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις,
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- ο οικονοµοτεχνικός έλεγχος µελετών κατασκευής ατοµικών εγγειοβελτιωτικών
έργων και εφαρµογής αρδεύσεων για λογαριασµό αγροτών,
- η µελέτη και εφαρµογή προγραµµάτων βελτίωσης και µετάπλασης παθογενών
εδαφών και υποστράγγισης εδαφών,
- ο προσδιορισµός των αναγκών σε αρδευτικά έργα, κατάρτιση ετησίων
προγραµµάτων και µέριµνα για την έγκριση και χρηµατοδότησή τους,
-

η

εκπόνηση

γεωργοτεχνικών,

γεωργοοικονοµικών,

εδαφολογικών

και

περιβαλλοντολογικών µελετών για τον σχεδιασµό Εγγειοβελτιωτικών έργων,
- η εφαρµογή των οδηγιών για την µελέτη του βαθµού εκµηχάνισης κατά κλάδο
αγροτικής παραγωγής, του κόστους εργασίας των µηχανηµάτων, της εκλογής των
κατάλληλων

µηχανηµάτων,

σύµφωνα

µε

το

είδος

και

το

µέγεθος

των

εκµεταλλεύσεων, των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς
και τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
− η εφαρµογή των αποφάσεων χαρακτηρισµού µηχανηµάτων ως αγροτικών και των
κανονιστικών αποφάσεων,

για

τον καθορισµό

κριτηρίων αξιολόγησης των

γεωργικών µηχανηµάτων, από κατασκευαστική και λειτουργική πλευρά, καθώς και
την έκδοση δελτίων ταξινόµησης των γεωργικών µηχανηµάτων,
- η απογραφή και ο έλεγχος των γεωργικών µηχανηµάτων,
- η χορήγηση αδειών πινακίδων κυκλοφορίας των γεωργικών µηχανηµάτων,
- οι θεωρήσεις κυκλοφορούντων παλαιών γεωργικών µηχανηµάτων,
- η χορήγηση βεβαίωσης αχρήστευσης − διαγραφής − κατοχής γεωργικών
µηχανηµάτων,
- η διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών
γεωργικών µηχανηµάτων,
- η επιτόπια εξέταση των αιτηµάτων για την επαύξηση, µείωση, αλλαγή ονόµατος ή
τιµολογίων σε λειτουργούσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις,
- η επιτόπια εξέταση των αιτηµάτων για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
- η σύνταξη µελετών, έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού και προώθηση στην αρµόδια
Υπηρεσία της ∆.Ε.Η.,
- η σύνταξη προγραµµάτων έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού για τους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες,
- η παρακολούθηση της εκτέλεσης από την ∆ΕΗ, καθώς και η παραλαβή και
πληρωµή των έργων των προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού,
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- η επιτόπια εξέταση των αιτηµάτων για την έγκριση της αναγκαιότητας κατασκευής
οικίσκων στέγασης αντλητικών συγκροτηµάτων και υδατοδεξαµενών,
- ο έλεγχος γεωργικών µηχανηµάτων κυκλοφορούντων για πρώτη φορά στη χώρα,
- ο έλεγχος καταλληλότητας συνεργείων επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων,
- η λειτουργία Νοµαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση:
- η επιτόπια εξέταση των αιτηµάτων για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
- η σύνταξη µελετών, έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού και προώθηση στην αρµόδια
Υπηρεσία της ∆.Ε.Η.,
- η σύνταξη προγραµµάτων έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού για τους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες,
- η παρακολούθηση της εκτέλεσης από την ∆ΕΗ, καθώς και η παραλαβή και
πληρωµή των έργων των προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού,
- η επιτόπια εξέταση των αιτηµάτων για την έγκριση της αναγκαιότητας κατασκευής
οικίσκων στέγασης αντλητικών συγκροτηµάτων και υδατοδεξαµενών.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

στ. Τµήµα Εποικισµού
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
- η διοίκηση και διαχείριση των οιασδήποτε φύσεως κοινοχρήστων εκτάσεων και
αδιάθετων οικοπέδων, των κατά την εποικιστική νοµοθεσία αγροκτηµάτων και
συνοικισµών (άρθρο 26 ν. 1644/1986),
- η παραχώρηση αυθαίρετα κατεχοµένων εκτάσεων,
- η εκµίσθωση εκτάσεων που ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα, σε Συνεταιρισµούς ή
οµάδες καλλιεργητών (άρθρο 12 ν. 1734/1997),
- η εκποίηση κοινοχρήστων και διαθεσίµων εποικιστικών εκτάσεων (ν. 216/1973),
- η ανταλλαγή εποικιστικών εκτάσεων µε απαλλοτριωθείσες λόγω δηµόσιας
ωφέλειας (άρθρο 24 ν. 1644/1986),
- η µεταβίβαση εκτάσεων στους Ο.Τ.Α.,
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- η προστασία εποικιστικών εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις µε την εφαρµογή
της αγροτικής νοµοθεσίας (έκδοση αποφάσεων και πρωτοκόλλων διοικητικής
αποβολής, άρθρο 5 του ν. 666/1977),
- η έκδοση, διόρθωση, ακύρωση τίτλων κυριότητας σε παραχωρηθείσες εποικιστικές
εκτάσεις,
- η βεβαίωση και παρακολούθηση είσπραξης τιµήµατος που προκύπτει από την
παραχώρηση και εκµίσθωση εκτάσεων,
- η εξέταση και εκδίκαση αιτήσεων από την Επιτροπή Αλλοτριώσεων, απόφαση
γνωµοδοτικού χαρακτήρα περί παραχώρησης αυθαίρετα κατεχοµένων εκτάσεων
(άρθρο 28 ν. 1080/1980 εκποίηση ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων, άρθρο 6 ν.
666/1977 παραχώρηση κοινοχρήστων και διαθεσίµων µικροεκτάσεων ) καθώς και το
αρ.5 του ν. 3147/2003 περί παραχωρήσεως µε εξαγορά κατεχοµένων δηµοσίων
εποικιστικών εκτάσεων,
- η χορήγηση άδειας για εκποίηση εκτάσεων,
- η παραχώρηση εκτάσεων για παραγωγικές χρήσεις (άρθρο 11 ν. 1734/1987,
δηµιουργία επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και συναφών εγκαταστάσεων, άρθρα 119
και 188 του Αγροτικού Κώδικα),
- θέµατα προβολής δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί αντικειµένου απαλλοτριώσεων,
- η χορήγηση στοιχείων εποικιστικού αγροτικού κτηµατολογίου σε Υπηρεσίες και
ενδιαφερόµενους πολίτες, µετά από σχετικό αίτηµα (παραχωρητήρια, τίτλοι
κυριότητας, αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων),
- η έκδοση βεβαιώσεων του άρθρου 21 του ν. 1644/1986, περί µη οφειλής
αποκατασταθέντων κληρούχων ή εξάλειψης υποθήκης,
- η αντικατάσταση κληροτεµαχίων (άρθρο 25 ν.1644/1986),
- παραχωρήσεις αγροτεµαχίων από τους ∆ήµους ή το Υπουργείο Γεωργίας σε
ιδιώτες έπειτα από τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου,
- συµµετοχή σε επιτροπή ένταξης περιοχών σε σχέδιο πόλης,
- βεβαιώσεις σε ιδιώτες µε τοπογραφικά διαγράµµατα όπου φαίνονται οι ιδιοκτησίες
τους, που παραχωρήθηκαν σε αυτούς από το Υπουργείο Γεωργίας,
- συνεργασία µε το ∆ασαρχείο σε ότι αφορά εντάξεις περιοχών, δηλ. αποστολή από
∆ΤΥ χαρτών, καταλόγων ιδιοκτητών κ.λ.π.,
- πάσης φύσεως τοπογραφικές εργασίες εκτελουµένων έργων,
-

διενέργεια

αναγκαστικών

απαλλοτριώσεων

για

την

κατασκευή

∆.Ε.

Αεροφωτογραφήσεις
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Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Α.2. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής
Οι αρµοδιότητες της ∆/νσης Κτηνιατρικής, είναι η προστασία της υγείας των ζώων, η
χορήγηση άδειας λειτουργίας και ο έλεγχος κτηνιατρικών κλινικών και ιατρείων και
καταστηµάτων ζωϊκών τροφίµων, οι κτηνιατρικές εφαρµογές και η προστασία της
δηµόσιας υγείας από κτηνιατρική άποψη.
∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Κτηνιατρικής υπάγονται πέντε ( 5 ) τµήµατα :
α. Τµήµα Υγείας των Ζώων και Ζωοανθρωπονόσων
β. Τµήµα Κτηνιατρικών Εφαρµογών και Προστασίας Ζώων
γ. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας και Ελέγχου Τροφίµων
δ. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας− Εγκαταστάσεων −Ψυκτικών Χώρων

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Υγείας των Ζώων και Ζωοανθρωπονόσων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- η έρευνα και µελέτη κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την υγιεινή κατάσταση του
ζωϊκού κεφαλαίου (χερσαίου, υδρόβιου και αµφίβιου),
- η αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης του ζωϊκού κεφαλαίου του
Νοµού,
- η οργάνωση της παροχής νοσηλείας στα ζώα που πάσχουν από µη µεταδοτικά
νοσήµατα,
- η εφαρµογή των προγραµµάτων εχινοκοκκίασης, φυµατίωσης, βρουκέλλωσης,
ενζοωτικής λεύκωσης των βοοειδών και µελιταίου πυρετού αιγοπροβάτων,
- η έκδοση αποφάσεων για την σφαγή των προσβεβληµένων από φυµατίωση,
βρουκέλλωση και ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών,
- η επιβολή ή άρση των υγειονοµικών µέτρων λόγω εµφανίσεως µεταδοτικών
νοσηµάτων υποχρεωτικής δηλώσεως,
- η θανάτωση των λοιµοβλήτων και λοιµουπόπτων ζώων,
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- η λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία,
καταπολέµηση και καταστολή των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων των
ζώων,
- ο καθορισµός των Κέντρων εξέτασης των ζώων και η πραγµατοποίηση
εµβολιασµών,
- η σήµανση των παραγωγικών ζώων,
- η πραγµατοποίηση εµβολιασµών των ζώων,
- η επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων λόγω εµφανίσεως επιζωτιών,
- η λήψη των αναγκαίων υγειονοµικών µέτρων, περί πρόληψης και καταστολής των
µεταδοτικών νοσηµάτων,
- η καταγραφή και δήλωση των εµφανιζοµένων ανθρωπονόσων,
- η µέριµνα διεξαγωγής επιδηµιολογικής έρευνας,
- η λήψη µέτρων για την καταπολέµηση ζωοανθρωπονόσων,
- η χορήγηση πιστοποιητικών για την διακίνηση ζώντων ζώων από διάφορες
εκτροφές προς όλα τα µέρη της Ελλάδος,
- η χορήγηση άδειας από Κτηνιατρικής πλευράς, για την εισαγωγή και την εξαγωγή
ζώντων ζώων− πτηνών,
- η συνεργασία µε τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα Κτηνιάτρους και τις
Υγειονοµικές Αρχές για θέµατα ζωονόσων, τοξικολοιµώξεων κ.λ.π., καθώς και η
διαφώτιση του κοινού στα θέµατα αυτά,
- ο καθορισµός των σχετικών µε την εισφορά κατοχής σκύλων,
- η παρακολούθηση και εκτέλεση προγράµµατος ΟΣ∆Ε,
- η παρακολούθηση και εκτέλεση προγράµµατος µελισσών,
- ο έλεγχος σπογγοεγκεφαλοπάθειας των βοοειδών,
- η χορήγηση πιστοποιητικών υγείας και προέλευσης µεταφοράς ζώων στο
εσωτερικό και εξωτερικό,
- η έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων από το εξωτερικό και η απαγόρευση
εισαγωγής µικρών µηρυκαστικών χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό,
- η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου των ζώων µέσω του ηλεκτρονικού
συστήµατος TRACES,
- ο έλεγχος των εισαγόµενων και εξαγόµενων ζώων και µη εδωδίµων προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης, µε την έκδοση και έλεγχο των απαραίτητων κάθε φορά
υγειονοµικών πιστοποιητικών που τα συνοδεύουν,
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- η αδειοδότηση µονάδων διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων σύµφωνα µε το π.δ.
211/2006,
- η εφαρµογή του Καν. 1774/ 2002,
- η βεβαίωση Είσπραξης τελών Κτηνιατρικού Ελέγχου αρµοδιότητας Τµήµατος.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Κτηνιατρικών Εφαρµογών και Προστασίας Ζώων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων µικρών
ζώων και ενδιαιτηµάτων βάσει καθορισµένων όρων και προϋποθέσεων. Ο έλεγχός
τους και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
- η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης
κτηνιατρικών

φαρµάκων,

των

βιολογικών

προϊόντων

και

προσθετικών

φαρµακευτικών προµιγµάτων των ζωοτροφών. Ο έλεγχος τους και η επιβολή των
σχετικών κυρώσεων,
- ο έλεγχος όλων των φαρµακείων που λειτουργούν νοµίµως και γνωστοποιούν στην
Υπηρεσία µας τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρµάκων,
- η άσκηση ελέγχου τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων και προδιαγραφών
αναφορικά µε την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρµάκων, των βιολογικών
προϊόντων και προσθετικών φαρµακευτικών προµιγµάτων των ζωοτροφών,
- ο έλεγχος των προδιαγραφών εναποθήκευσης και συντήρησης των παραπάνω
προϊόντων (κτηνιατρικά φάρµακα κ.λ.π) καθώς και αντιµετώπισης θεµάτων
αναστολής ή ανάκλησης των αδειών κυκλοφορίας τους,
- η µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων τεχνητής σπερµατέγχυσης και
συγχρονισµού οίστρου των αγροτικών ζώων,
- η µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων διάγνωσης των αιτίων αγονιµότητας των
θηλυκών παραγωγικών ζώων και η καταπολέµησή τους καθώς και των
κληρονοµικών νοσηµάτων των ζώων ( νοσήµατα αναπαραγωγής),
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- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας της υγείας, συνθηκών υγιεινής
διαβίωσης και διατροφής των ζώων των εθνικών δρυµών, ζωολογικών κήπων και
εκτροφείων θηραµάτων,
- η µέριµνα, εφαρµογή και µελέτη των προβληµάτων και συνθηκών υγιεινής
διαβίωσης (σταυλισµού) και υγιεινής διατροφής των ζώων και εν γένει µεταχείρισής
τους καθώς και η λήψη µέτρων αντιµετώπισής τους,
- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς υγιεινής
διαβίωσης και εν γένει µεταχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
- η εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων,
- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας της υγείας και συνθηκών υγιεινής
διαβίωσης και εν γένει µεταχείρισή τους στα ζώα συντροφιάς κατά την εκτροφή,
αναπαραγωγή, εµπορία. Ο έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
- η έκδοση της άδειας διοργάνωσης εκθέσεων στα ζώα συντροφιάς,
- η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων πώλησης σκύλων και γατών και άλλων
εγκαταστάσεων φιλοζωϊκών σωµατείων και άλλων φορέων,
-

η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς

πειραµατισµών,
- η έκδοση άδειας εγκαταστάσεων εκτροφής, εγκαταστάσεων προµηθειών και
εγκαταστάσεων πειραµατισµού καθώς και πειραµατισµών σε ζώα. Ο έλεγχος τους
και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς
µεταφοράς,
- ο έλεγχος οχηµάτων µεταφοράς σπονδυλωτών ζώων και η χορήγηση βεβαιώσεων
και αδειών καταλληλότητας για τη µεταφορά ζώντων ζώων σε οχήµατα που πληρούν
τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας,
- η συµµετοχή και εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης των προβληµάτων που
προκαλούν τα µεταβολικά, στερητικά, στρεσσικά νοσήµατα και παθήσεις των
παραγωγικών ζώων,
- η συµµετοχή και εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης των προβληµάτων που
προκαλούν οι παθήσεις των µαστών των γαλακτοφόρων παραγωγικών ζώων,
καθώς των προκαλούµενων από τη λειτουργία των αρµεκτικών µηχανών,
- η µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των
κλινικών και υποκλινικών µαστίτιδων και άλλων παθολογικών καταστάσεων του
µαστού των γαλακτοφόρων παραγωγικών ζώων,
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- η µέριµνα και συµµετοχή σε προγράµµατα λήψης µέτρων αξιοποίησης του
γάλακτος που περιέχει επιτρεπτά αντιβιοτικά και χηµειοθεραπευτικά σε επίπεδα που
το καθιστούν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση,
- η Βεβαίωση Είσπραξης τελών Κτηνιατρικού Ελέγχου αρµοδιότητας Τµήµατος.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, εφόσον

φυσικά

αποκτήσουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό και υπηρεσίες:
- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς υγιεινής
διαβίωσης και εν γένει µεταχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
- η εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων,
- η µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας της υγείας και συνθηκών υγιεινής
διαβίωσης και εν γένει µεταχείρισή τους στα ζώα συντροφιάς κατά την εκτροφή,
αναπαραγωγή, εµπορία,
- ο έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
- η έκδοση της άδειας διοργάνωσης εκθέσεων στα ζώα συντροφιάς,
- η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων πώλησης σκύλων και γατών και άλλων
εγκαταστάσεων φιλοζωϊκών σωµατείων και άλλων φορέων.

Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

γ. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας και Ελέγχου Τροφίµων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- ο έλεγχος για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των τροφίµων ζωικής
προέλευσης κατά την παραγωγή, διακίνηση−αποθήκευση και διάθεση στην
κατανάλωση,
- η κατάρτιση του προγράµµατος εκτέλεσης αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων,
-

ο

έλεγχος

στα

Νοσοκοµεία,

Ιδρύµατα,

Ξενοδοχεία,

Φοιτητικές

Εστίες,

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και γενικά χώρους οµαδικής εστίασης,
- οι δειγµατοληψίες τροφίµων για εργαστηριακή εξέταση. Εφαρµογή εθνικών ή
άλλων προδιαγραφών δειγµατοληψιών σε τρόφιµα ζωϊκής προέλευσης,
- ο έλεγχος ψυκτικών χώρων αποθήκευσης ( ψύξη – κατάψυξη),
96

- ο έλεγχος των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των ακατάλληλων τροφίµων,
- η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής προϊόντων ζωϊκής προέλευσης,
-

η

χορήγηση

πιστοποιητικού

διακίνησης

υλικών

ειδικού

κινδύνου

προς

αδρανοποίηση,
- η χορήγηση βεβαιώσεων ικανότητας κρεοπωλών,
- η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς,
- η εποπτεία εφαρµογής της Νοµοθεσίας για την κτηνιατρική δηµόσια υγεία,
- η µέριµνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και των λοιπών διατάξεων για τα
σφαγεία,
- η εποπτεία της µεταφοράς των σφαγίων σε καταστήµατα διάθεσής τους και η
ρύθµιση των σχετικών θεµάτων,
- η εκτέλεση κτηνιατρικών επιθεωρήσεων στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και
καταστήµατα παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και
κατανάλωσης των ζωϊκών τροφίµων,
- η άσκηση ελέγχου και επιθεωρήσεων για την υγιεινή κατάσταση, την ποιότητα, την
τεχνολογία και την καταλληλότητα των ζωϊκών τροφίµων, αλιευµάτων και λοιπών
ζώων που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου καθώς και η λήψη
σχετικών µέτρων,
- ο έλεγχος οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ζωϊκής προέλευσης και η χορήγηση
βεβαιώσεων και αδειών καταλληλότητας για την µεταφορά προϊόντων ζωϊκής
προέλευσης σε οχήµατα που πληρούν τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας,
- η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην παστερίωση του γάλακτος,
- οι έλεγχοι εισαγόµενων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης,
- η τήρηση µηνιαίων στατιστικών στοιχείων,
- η βεβαίωση Είσπραξης τελών Κτηνιατρικού Ελέγχου αρµοδιότητας Τµήµατος,
- η κατάρτιση του προγράµµατος εκτέλεσης αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων και η
παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους,
- η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς
και η εποπτεία εφαρµογής της νοµοθεσίας για την κτηνιατρική δηµόσια υγεία,
- η µέριµνα για την τήρηση των όρων υγιεινής και των λοιπών διατάξεων για τα
σφαγεία, η διενέργεια του κρεωσκοπικού ελέγχου των σφαγίων ζώων σε
καταστήµατα διάθεσής τους και η ρύθµιση σχετικών θεµάτων,
- η εκτέλεση κτηνιατρικών επιθεωρήσεων στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και
καταστήµατα παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και
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κατανάλωσης των ζωϊκών τροφίµων για την εφαρµογή των γενικών και ειδικών
κανόνων υγιεινής, των µέτρων ανάλυσης κινδύνων και αυτοελέγχου (HACCP), την
εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας, την ποιότητα, την τεχνολογία, ώστε να
πιστοποιείται η παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίµων ζωϊκής προέλευσης,
- η τήρηση µητρώου εµπόρων τροφίµων ζωϊκής προέλευσης,
- η εποπτεία και έλεγχος συστήµατος TRACES,
- η διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγοµένων ή εξαγοµένων ζωϊκών
τροφίµων στα σηµεία εισόδου και εξόδου της χώρας,
- η συγκέντρωση και σύνταξη µηνιαίων στατιστικών στοιχείων όλων των
επιχειρήσεων Ζωϊκών τροφίµων δικαιοδοσίας ολόκληρης της Νοµαρχίας,
- η έκδοση αδειών καταλληλότητας οχηµάτων µεταφοράς τροφίµων,
- ο έλεγχος διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων,
- οι εγκρίσεις οχηµάτων για τη µεταφορά ζωϊκών υποπροϊόντων.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

δ. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας − Εγκαταστάσεων − Ψυκτικών
Χώρων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας αλιευτικών
προϊόντων,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής − επεξεργασίας
γαλακτοκοµικών προϊόντων (γάλα, γιαούρτης, βούτυρα κ.λπ. ),
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων µε βάση το
κρέας,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκ/σεων τεµαχισµού κρέατος που συνδυάζουν
παραγωγή κιµά και παρασκευασµάτων αυτών,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρέατος και κρέατος
πουλερικών,
- η χορήγηση άδειας λειτουργίας ωοσκοπικών κέντρων,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αυγών,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων ψυκτικών αποθηκών,
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- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ζωικού λίπους και
κατάλοιπα ζωικών λιπών,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής επεξεργασµένων
στοµάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής σαλατών από
µεταποιηµένα ζωικά προϊόντα,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής µαγειρεµένων
φαγητών µε βάση το κρέας, πίτσας, σάντουιτς µε δραστηριότητα µεταπώλησης και
όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή,
- η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων που παράγουν σούπες σάλτσες
που έχουν χρησιµοποιήσει εκχυλίσµατα ζωικών προϊόντων,
- η ανάκληση των ανωτέρω αδειών λόγω µη τήρησης των προβλεποµένων όρων
λειτουργίας,
- η παρακολούθηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων για την εφαρµογή της ισχύουσας
νοµοθεσίας,
- ο έλεγχος του Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων Κρισίµων Σηµείων Ελέγχου
(ΑΚΚΣΕ),
- η συγκέντρωση, ανάλυση στοιχείων των ελέγχων των αδειοδοτούµενων
εγκαταστάσεων,
- η βεβαίωση Είσπραξης τελών Κτηνιατρικού Έλέγχου αρµοδιότητας Τµήµατος,
- η εισήγηση για χορήγηση κωδικού αριθµού των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα η πρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:

99

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες
∆ιαδικασίες έγκρισης – έλεγχος – πληρωµή
– παραλαβή έργων και εργασιών
νοµαρχιακού επιπέδου – τήρηση αρχείου και
στατιστικά στοιχεία, καθώς και η διαχείριση
των οικονοµικών ενισχύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδοτήσεων που
δίδονται στα γεωργικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα στον πρωτογενή και δευτερογενή
τοµέα

Νοµική Βάση
-ν. 2218/1994 άρθρο 3
(όπως τροποποιήθηκε
από άρθρο 5 ν.
2240/1994)

Πρόταση
ΠΑ

Υ.Α.
-ν. 922/1979
-ν.δ. 131/1974 όπως
τροποποιήθηκε από ν.
1409/1983

Η εφαρµογή του προγράµµατος της
εξισωτικής αποζηµίωσης

ΠΑ

Η διάθεση εποικιστικών εκτάσεων

Αγροτικός
κώδικας
όπως
ισχύει
(β.δ.
29.10/6.12.1949
–
Α
ΦΕΚ 342 )

ΠΑ

Η ανάκληση αποφάσεων της επιτροπής
απαλλοτριώσεων για την παραχώρηση
εποικιστικών εκτάσεων που δεν
εφαρµόστηκαν επί δεκαετία από την έκδοσή
τους

-ν. 3147/2003 άρθρο
12

ΠΑ

-ν. 1734/1987 άρθρο
15
όπως
τροποποιήθηκε από ν.
3147/2003
-ν. 998/1979 άρθρο 75
όπως τροποποιήθηκε
από ν. 3147/2003

Θέµατα αναδασµού

-ν. 674/1977

ΠΑ

-ν. 3147/2003 άρθρο
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15
σχ. 128/2004 ΓνΝΣΚ

Η κύρωση της οριστικής διανοµής
αγροκτηµάτων και συνοικισµών και η
καταχώριση κάθε µεταβολής αυτής στα
κυρωµένα στοιχεία της διανοµής

-ν. 1189/1972 άρθρα 3
και 4

Η επιβολή προστίµου σε όποιον
καταλαµβάνει αυθαιρέτως κοινόχρηστες ή
διαθέσιµες εποικιστικές εκτάσεις

-ν. 3147/2003 άρθρο 6

Ο καθορισµός τιµήµατος για κάθε
παραχώρηση γεωργικού, κτηνοτροφικού ή
οικοπεδικού κλήρου από κτήµατα του
Αγροτικού Κώδικα, του Κώδικα
Αποστραγγιζοµένων γαιών, του
Κτηνοτροφικού Κώδικα και η παραχώρηση
εκτάσεων από τις διαθέσιµες από
αναµόρφωση διανοµών κατά τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. δ. 3958/1959 και ο
καθορισµός του τιµήµατος (απόφαση
επιτροπής απαλλοτριώσεων), καθώς και η
παραχώρηση κατεχόµενων εποικιστικών
εκτάσεων µε εξαγορά

ΠΑ

-ν. 3147/2003 άρθρο 7

ΠΑ

σχ. 38/2006 ΓνΝΣΚ

-ν. 3147/2003 άρθρα
2,3 και 5 (όπως τα
άρθρα
2
και
5
τροποποιήθηκαν από
το άρθρο 20 του ν.
3399/2005)

ΠΑ

σχ. Υ.Α. ΓΕΩΡΓΙΑΣ :
2587/2005
σχ.
523/2005
529/2005 ΓνΝΣΚ

και

Η διατύπωση από τον Υπουργό Γεωργίας
αιτιολογηµένης πρότασης για τη διάθεση
εκτάσεων που διέπονται από τις διατάξεις
του Αγροτικού Κώδικα και του Κώδικα
Αποστραγγιστικών Γαιών προς
αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών

-ν. 3147/2003 άρθρο 1

ΠΑ

Η σύσταση των επιτροπών
απαλλοτριώσεων διανοµών αναδασµού και
εµπειρογνωµόνων

-ν. 1892/1990 άρθρο
26

ΠΑ

-ν. 1898/1990
-ν. 2503/1997 άρθρο
10
(η
παρ.
6
καταργήθηκε
από
α΄ρθρο
28
ν.

101

3738/1999(
σχ.
20/2006
127/2006 ΓνΝΣΚ

και

Η διαχείριση των εκτάσεων που διέπονται
από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα
εκτός από εκείνες που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 123 όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου
6 του ν. 994/1979 και των άρθρων 13 του ν.
1734/1987 και 6 του ν.δ. 221/1974

-ν. 2503/1997 άρθρο
10
(η
παρ.
6
καταργήθηκε
από
α΄ρθρο
28
ν.
3738/1999

ΠΑ

Η συγκρότηση των πρωτοβάθµιων
επιτροπών και ο ορισµός των µελών τους
αναγνώρισης ή ανάκλησης των οµάδων
παραγωγών και η τήρηση ειδικού βιβλίου –
Μητρώου οµάδων παραγωγών, καθώς και η
εποπτεία, ο έλεγχος και η καθοδήγηση των
Ο.Π.

-π.δ. 36/1986 άρθρο 3

ΠΑ

Η τήρηση και παρακολούθηση του
Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

-π.δ. 614/1981 άρθρα
6-9
-ν. 2637/1998 άρθρο
60
(όπως
τροποποιήθηκε
από
άρθρα 23,24 και 26 ν.
2732/1999)
- ν. 2332/1995

Η έγκριση (από Νοµ. Συµβούλιο) του
ετήσιου αναπτυξιακού προγράµµατος της
δασοπονίας που καταρτίζουν οι οικείες
δασικές υπηρεσίες

-ν. 2503/2997 άρθρο
10 παρ. 7

ΠΑ

Η εκτίµηση – αποζηµίωση ζηµιών από
θεοµηνίες

-ν. 3147 άρθρο 28 απρ.
17

ΠΑ

σχ. ΚΥΑ : 282608/2005

Η ονοµασία, η οριοθέτηση και ο
προσδιορισµός χρήσης και διαχείρισης των
βοσκήσιµων εκτάσεων

-ν. 2538/1997 άρθρο
33 (όπως η παρ. 3
τροποποιήθηκε
από
άρθρο
33
ν.
3147/2003)

ΠΑ
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-ν. 2647/1998 άρθρο 2
παρ. Γ5

Η έκδοση απόφασης για τη λειτουργία των
θεριζοαλωνιστικών και βαµβακοσυλλεκτικών
µηχανών µε ευθύνη βοηθού µηχανοδηγού

-π.δ. 333/1997 άρθρα
5 και 6

ΠΑ

-ν. 2094/1992 άρθρο
112 παρ. 7 (Κ.Ο.Κ.)
-ν. 2647/1998 άρθρο 2
περ. Γ3

Ο καθορισµός ζωνών προστασίας και η
καταστροφή εντός αυτών των παρανόµων
καλλιεργειών

-ν.1564/198άρθρο 12

ΠΑ

-ν. 2325/1995 α΄ρθρο
11
-ν. 2647/1998 άρθρο 2
περ. Γ2

Η εκτέλεση προγράµµατος παραγωγής
ζωοτροφών σε ορεινές µειονεκτικές
περιοχές

-Καν. 2328/1991 Ε.Ε.
(όπως τροποποιήθηκε
µε
Κανονισµούς
3669/1998
και
2343/1999)

ΠΑ

-ν. 2647/1998 άρθρο 2
περ. Γ4

Η έρευνα και η µελέτη κάθε θέµατος που
σχετίζεται µε την υγιεινή κατάσταση του
ζωικού κεφαλαίου (χερσαίου, υδρόβιου και
αµφίβιου) του νοµού και της προστασίας
γενικά της υγείας των ζώων

-β.δ. 30/11/6-12-40 (τα
άρθρα 19 και 20
καταργήθηκαν µε π.δ.
79/2007)

ΠΑ

-π.δ.
410/1994
(καταργήθηκε µε π..δ.
79/2007)
-π.δ.
40/1977
(τα
άρθρα
16-18
καταργήθηκαν µε π.δ.
79/2007)
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-π.δ. 420/1993 (όπως
τροποποιήθηκε
από
π.δ. 38/2005)

Η αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής
κατάστασης του ζωϊκού κεφαλαίου του
νοµού και η εκτέλεση κρεοσκοπικού ελέγχου
και ελέγχου στις εγκαταστάσεις παραγωγής,
µεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης
αυτών

-π.δ. 30/11/6-12-40 (τα
άρθρα 19 και 20
καταργήθηκαν µε π.δ.
79/2007)

ΠΑ

-π.δ.
410/1994
(καταργήθηκε µε π..δ.
79/2007)
-π.δ.
40/1977
(τα
άρθρα
16-18
καταργήθηκαν µε π.δ.
79/2007)
-π.δ. 420/1993 (όπως
τροποποιήθηκε
από
π.δ. 38/2005)
-. π.δ. 79/2007
- π.δ. 203/1998

Η χορήγηση άδειας σκοπιµότητας ίδρυσης
σφαγείων, πτηνοσφαγείων

π.δ.
410/1994
(καταργήθηκε µε π..δ.
79/2007)

ΠΑ

- π.δ. 859/1981

Η χορήγηση αδειών λειτουργίας κέντρων
τυποποίησης γάλακτος και προϊόντων µε
βάση το γάλα, κονσερβοποίησης κρέατος
κ.λ.π. και η διενέργεια ελέγχου στις
εγκαταστάσεις αυτών

- π.δ. 56/1995

ΠΑ

- π.δ. 412/1994
- π.δ. 306/1980
(τα ως
άνα π.δ.
καταργήθηκαν µε π.δ.
79/2007)
- π.δ. 79/2007
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Ο συντονισµός, εφαρµογή προγράµµατος,
λήψη υγειονοµικών µέτρων, σφαγή ή
θανάτωση αιγοπροβάτων θετικών στη
βρουκέλλωση και ο έλεγχος εισαγωγής
βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, καθώς
και διακίνησης δερµάτων

- π.δ. 133/1992 (όπως
τροποποιήθηκε από --π.δ. 39/2005)

ΠΑ

- π.δ. 125/1986
- π.δ. 420/1993
- π.δ. 308/2000
-π.δ. 79/2007

Η εφαρµογή του προγράµµατος
εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης λύσσας

σχ.
Υ.Α.
263493/2004

:

σχ.
Υ.Α.
425608/2001

:

- π.δ. 420/1993

ΠΑ

σχ.
Υ.Α.
:
399285/7401/ΑΠΟΦ.3
76/1999

Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και γη
εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων,
κλινικών ιατρείων και λοιπών καταστηµάτων
διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων .
Έλεγχος αποθηκών χονδρικής πώλησης
κρέατος και προϊόντων κρέατος

- ν. 604/1977 άρθρα 4
και
5
(όπως
τροποποιήθηκαν από
άρθρο
20
ν.
3399/2005)

ΠΑ

Η χορήγηση αδειών , ανανέωσης,
ανάκλησης, µεταβίβασης λειτουργίας
καταστηµάτων λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, ο
έλεγχος της τήρησης των σχετικών
διατάξεων και η επιβολή κυρώσεων στους
παραβάτες

Ν. 2538/1997 άρθρα 5
και 11 ( το άρθρο 5
όπως τροποποιήθηκε
από άρθρο 22 ν.
2945/2001 και από
άρθρο
20
ν.
3399/2005)

ΠΑ

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2538/1997
(κτηνιατρική νοµοθεσία)

- ν. 248/1914 άρθρο 23
όπως τροποποιήθηκε
από άρθρο 13 ν.
2538/1997

ΠΑ

- π.δ. 79/2007
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σχ.
Υ.Α.
2867626/2002

:

Η εκτίµηση και παρακολούθηση της
γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής
ως και των απολαµβανοµένων υπό των
παραγωγών τιµών γεωργικών προϊόντων

ΠΑ

Ο συντονισµός και η µεθόδευση της
εργασίας των Γεωπόνων που υπηρετούν
στα Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης (Κ.Γ.Α.)
και στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης
(Γ.Γ.Α.)

ΠΑ

Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο
(µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων)
γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων
µεθόδων εργασίας

-ν. 2538/1997 άρθρο
38

ΠΑ

Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων µέσα από σχέδια
βελτίωσης

- σχ. Υ.Α. : 1274/2007

ΠΑ

Η αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών
και διαρθρωτικών προβληµάτων των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων

ΠΑ

∆ιαχείριση Απεντοµωτηρίων

-ν. 3170/1003 άρθρο
17

ΠΑ

Ο καθορισµός της χωρικής αρµοδιότητας
κάθε ιχθυόσκαλας, εξαίρεση της
υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων
στην ιχθυόσκαλα

- ν. δ. 420/1970 άρθρο
23

ΠΑ

- π.δ.332/1983 άρθρο
1 περ. ιθ΄/2
- ν. 2538/1997 άρθρο
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50

Η έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού
λιµνών και ποταµών και ο καθορισµός της
απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε
µέσο και εργαλείο στις λίµνες

- β.δ. 142/1971

ΠΑ

- ν. 1341/1983
- π.δ. 332/1983 άρθρο
1 περ. ιθ΄/5 και 7
- ν. 2538/1997 άρθρο
50

Αρµοδιότητες που αφορούν
ιχθυοκαλλιέργειες και καλλιέργειες λοιπών
υδροβίων οργανισµών εκτός οστρακοειδών
(η αρµοδιότητα για την αδειοδότηση
ιχθυοκαλλιεργειών αφαιρέθηκε)

Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και
πληρωµών βελτιωτικών έργων στα
εσωτερικά νερά από το ποσοστό 5% της
αξίας της αλιευόµενης παραγωγής του
µισθίου

β.δ. 142/1971
- π.δ. 332/1983
ν.δ. 420/1970
σχ.
Υ.Α.
:
141217/2007
ν.
2538/1997
άρθρο 50

ΠΑ

- ν. 2040/1992 άρθρο 9

ΠΑ

-

- ν. 2647/1988 άρθρο
2Γ

Η κατάρτιση µελετών και η εφαρµογή
προγραµµάτων ανάπτυξης του
ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών
ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες δασικές υπηρεσίες

Η µελέτη και κατασκευή των αναγκαίων
έργων στις εκµεταλλεύσεις εσωτερικών
ιχθυοτρόφων υδάτων και λιµνοθαλασσών
και η πρόταση για κατά παρέκκλιση
κατασκευή κτιρίων

Η ιχθυοτροφική αξιοποίηση των µη
εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων
εκτάσεων και η απόφαση µίσθωσης

ΠΑ

- ν. 2538/2997 άρθρο
50

ΠΑ

- ν.δ. 420/1970 άρθρα
35,50,57.

-σχ.
ν.
1822/1988
όπως τροποποιήθηκε

ΠΑ
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εκτάσεων αλυκών που έχουν περιέλθει στο
Υπουργείο γεωργίας

∆ιενέργεια ελέγχων για την ακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται για την τήρηση
δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι γεωργοί
που εκτρέφουν αιγοπρόβατα σύµφωνα µε
κανονισµούς ΕΚ

Η χορήγηση βεβαιώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
ποσοστώσεων παραγωγής
καπνοπαραγωγών και η παραλαβή
αιτήσεων σχετικά µε την ποσόστωση που
δικαιούνται

Η τήρηση Μητρώου εγγραφής παραγωγών,
διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών,
φυτικών προϊόντων και ενώσεων αυτών

Η διεξαγωγή ελέγχων και σε συνεργασία µε
τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου
Γεωργίας, επί των εκµεταλλεύσεων,
επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που
εµπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της
παραγωγής και εµπορίας φυτών, φυτικών
προϊόντων και άλλων αντικειµένων

Η εκµίσθωση εκτάσεων γης για
βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς,
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις,
εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και µονάδες
τους τοµείς Αλιείας µε απόφαση του
Νοµάρχη

-

-

-

-

Υ.Α.
:
267518/2005
άρθρο 3
Σχ. Καν. Ε.Ε.
1782/2003

ΠΑ

Υ.Α.
40930/2005
άρθρα 3-4
Σχ.
ΚΥΑ
394555/2000

ΠΑ
:

- π.δ. 402/1988 άρθρο
36

ΠΑ

- υ.α. : 122888/2005
όπως τροποποιήθηκε
από Υ.Α. 115062/2006
και 119592/2006

- π.δ. 402/1988

ΠΑ

- υ.α. : 122888/2005
όπως τροποποιήθηκε
από Υ.Α. 115062/2006
και 119592/2006

-Υ.Α.
73/10.5/21.6.2005

ΠΑ
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Η απευθείας µίσθωση διαθέσιµου
(εποικιστικών εκτάσεων) ή κοινόχρηστου
ακινήτου για διάφορους σκοπούς από το
Νοµάρχη

- ΥΑ : 2358/2005

ΠΑ

- ν. 3147/2003 ΆΡΘΡΟ
11 παρ. 7

Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας
ακινήτου µε απόφαση Νοµάρχη (διαθέσιµου
ή κοινόχρηστου ακινήτου)

-ΥΑ : 2358/2005

ΠΑ

Τήρηση µητρώου εµπόρων ζωικών
προϊόντων και προϊόντων ζωικής
προέλευσης από νοµαρχιακού επιπέδου
κτηνιατρικές αρχές

-ΚΥΑ 278701/2005

ΠΑ

Την παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού
εµπορίου των ζώων µέσω του ηλεκτρονικού
συστήµατος ΑΝΙΜΟ

Η µέριµνα για την επιζωοτιολογική
διερεύνηση των νοσηµάτων των αγρίων
ζώων που µπορούν να µεταδοθούν στον
άνθρωπο ή τα λοιπά ζώα, καθώς και ο
συντονισµός των ενεργειών µε τους
αρµόδιους φορείς ( ∆ασικές Υπηρεσίες,
Κυνηγετικοί Σύλλογοι κ.λ.π.) για τη λήψη
κάθε αναγκαίου µέτρου που να αποτρέπει
αποτελεσµατικά τη µετάδοσή τους

Πάσης φύσεως έλεγχοι που αφορούν την
προστασία ζώων (κακοµεταχείριση,
βασανισµοί, συνθήκες µεταφοράς κ.λ.π.)

ΠΑ

-Π.δ. 420/1993 άρθρο
8

-

π.δ. 420/1993
π.δ. 308/2000
άρθρο 12

ΠΑ

∆

Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την
καταλληλότητα των αυτοκινήτων που
µεταφέρουν ζώα

π.δ. 308/2000 άρθρο
12

ΠΑ

Έλεγχος καταστηµάτων διάθεσης
προϊόντων κρέατος στον τελικό καταναλωτή

Υγειον.

:

ΠΑ

∆ιατ.
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(κρεοπωλεία, ψησταριές κ.λ.π.)

Χορήγηση αδειών ίδρυσης
συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και
εργαστηρίων συσκευασίας και µεταποίησης
κατεψυγµένων αλιευµάτων

Α1β/8577/1983

-

-

Η διενέργεια ελέγχων ζωοτροφών σχετικά
µε την επισήµανση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών

π.δ. 786/1978
όπως
τροποποιήθηκε
από
π.δ.
79/2007
- π.δ. 420/1993
άρθρο 48

-Υ.Α. 278787/2005

ΠΑ

ΠΑ

Έλεγχος καταστηµάτων λιανικής πώλησης
αλιευµάτων, αυγών, µελιού κ.λ.π.

ΠΑ

Έλεγχος εργαστηρίων µεταποίησης
κατεψυγµένων αλιευµάτων καθώς και
αποθηκών συντήρησης

-Αγοραν..
14/1989

.

ΠΑ

Η συνεργασία µε τα Αγροτικά Κτηνιατρεία, ο
έλεγχος και η εφαρµογή του συστήµατος
αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού
κεφαλαίου του Νοµού, που περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία : Ενώτια για την ατοµική
αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις
δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση
ατοµικών µητρώων

-π.δ. 308/2000 όπως
τροποποιήθηκε από τα
π.δ.
170/2002
και
245/2006

ΠΑ

Η άσκηση εποπτείας και ο έλεγχος επί
όλων των οργάνων και υπηρεσιών της
Αγροφυλακής και των υδρονοµικών
οργάνων. Η έκδοση αγρονοµικών διατάξεων
και η έγκριση αγρονοµικών διατάξεων του
Αγρονοµικού Συµβουλίου

Η συγκρότηση Αγρονοµικών Συµβουλίων

∆ιάταξη

-ΚΥΑ 263493/2004
-Υ.Α. 261077/2007

-ν. 3030/1954 άρθρο
60

ΠΑ

-π.δ. 30/1996 άρθρο
115
-σχ. 53/2004 Γν ΝΣΚ

-ν. 3030/1954 άρθρο

ΠΑ
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Η κατανοµή των οργανικών θέσεων των
αγροφυλάκων στο Νοµό, η ρύθµιση όλων
των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού της αγροφυλακής και η
συγκρότηση επιτροπών επιθεώρησης,
καταστροφής και εκποίησης υλικών των
υπηρεσιών της Αγροφυλακής.

Η υλοποίηση των κανονιστικών διατάξεων
και λεπτοµερειών εφαρµογής για την
χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων στα
επιµέρους καθεστώτα, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που κατά
περίπτωση προβλέπονται από τις οικείες
αποφάσεις και εγκυκλίους των υπηρεσιών
του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου
Γεωργίας

-ν. 3030/1954 άρθρο
60

ΠΑ

-π.δ. 30/1996 άρθρο
115
-σχ.
53/2004
439/2002 Γν ΝΣΚ

και

ΠΑ
-ΚΥΑ : 394555/2000
όπως τροποποιήθηκε
από ΚΥΑ 406164/2001
και ΚΥΑ 247410/2003

Η διενέργεια των πάσης φύσεως ελέγχων
των στοιχείων σύµφωνα µε τα οποία
τεκµηριώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής οικονοµικών ενισχύσεων στους
δικαιούχους, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις της κείµενης κοινοτικής
νοµοθεσίας και τις σχετικές αποφάσεις και
εγκυκλίους των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ
και του Υπουργείου Γεωργίας

-ΚΥΑ : 394555/2000
όπως τροποποιήθηκε
από ΚΥΑ 406164/2001
και ΚΥΑ 247410/2003

ΠΑ

Η έγκριση πληρωµών του ποσού των
ενισχύσεων που θα πρέπει να καταβάλλεται
σε δικαιούχους κατ’ εφαρµογή των ως άνω

-ΚΥΑ : 394555/2000
όπως τροποποιήθηκε
από ΚΥΑ 406164/2001
και ΚΥΑ 247410/2003

ΠΑ

Η ανάκτηση των παρανόµως ή
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών , λόγω
µη τηρήσεως εθνικών ή κοινοτικών
διατάξεων , σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ (Ειδικός
Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών

-ΚΥΑ : 394555/2000
όπως τροποποιήθηκε
από ΚΥΑ 406164/2001
και ΚΥΑ 247410/2003

ΠΑ
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Προϊόντων)καθώς και η επιβολή χρηµατικών
ποινών και προστίµων σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
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Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Β.1. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
Αρµοδιότητες της ∆/νσης Ανάπτυξης είναι:
- η χορήγηση µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας µεταποιητικών
µονάδων, εργαστηρίων, βιοµηχανικών− βιοτεχνιών, αποθηκών, βιοµηχανικών και
εµπορικών µονάδων (αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων και υγραερίων,
εµφιάλωσης υγραερίων, κ.λ.π). [ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α)], π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80
Α)],
- η τήρηση Ειδικού Μητρώου Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης
Πλοίων [ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76Α)],
- η καταχώρηση ανελκυστήρων και έκδοση αδειών συνεργείων συντήρησης
ανελκυστήρων, τήρηση Μητρώου ανελκυστήρων και συνεργείων συντήρησης τους,
- η χορήγηση επαγγελµατικών αδειών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
Ειδικοτήτων,
- η έκδοση οικοδοµικών αδειών των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α)
και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων τους,
- η σύσταση, στελέχωση και λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ν.
3325/2005). Έργο του Κ.Υ.Ε. είναι η υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης της
Νοµαρχίας για την αντιµετώπιση των θεµάτων σύστασης και αδειοδότησης των
επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα επενδυτικά προγράµµατα
και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων για επενδύσεις στον
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Η οργάνωση και λειτουργία του, θα υλοποιηθούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3325/2005.
Επίσης σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε το Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας καθώς επίσης και τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Εργασίας και
Μεταναστών προκειµένου να εξασφαλιστούν ότι λήφθηκαν :
− τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιµώντας και το
ενδεχόµενο πολλαπλασιαστικών φαινοµένων,
− τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψής του,
− η ενηµέρωση των Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της περιοχής.
Μετά τη καταστολή του ατυχήµατος, εκφράζει γνώµη στην αδειοδοτούσα αρχή για
την επαναλειτουργία της εγκατάστασης.
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∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τοµέα υπάγονται πέντε (5) Τµήµατα µε τις
αντίστοιχες αρµοδιότητες:
α. Τµήµα χορήγησης αδειών, ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων
β. Τµήµα Ανελκυστήρων
γ. Τµήµα Επαγγέλµατος
δ. Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα χορήγησης αδειών, ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών
πόρων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού ανήκουν:
- η χορήγηση µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού,
λειτουργίας και ειδικής δήλωσης καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, σε βιοµηχανικές
−

βιοτεχνικές

εγκαταστάσεις,

επαγγελµατικά

εργαστήρια,

αποθήκες

και

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, σε µονάδες παραγωγής
εκρηκτικών υλών καθώς και σε αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων
(ανεξάρτητα από την εγκατεστηµένη ισχύ και την αποθηκευτική ικανότητα),
- η έγκριση τεχνικού υποµνήµατος και προϋπολογισµού καθώς και η θεώρηση
σχεδιαγραµµάτων, τα οποία υποβάλλονται προκειµένου να χορηγηθούν οι ανωτέρω
άδειες,
- ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθµιση κάθε θέµατος που ανακύπτει από τη λειτουργία
των µονάδων της προηγούµενης παραγράφου, µε σκοπό τη προστασία των
εργαζοµένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα:
i) η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, είτε µε τους
υπαλλήλους και τα τεχνικά µέσα του παρόντος Τµήµατος είτε µε τη συνδροµή του
Τµήµατος ∆' είτε µε τη συνδροµή άλλων συναρµόδιων Υπηρεσιών ή νοµαρχιακών
οργάνων, κατά τη κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής,
ii) ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τη παράγραφο 1
του άρθρου 6 του ν.1650/1986,
iii) η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των µονάδων πλην των περιβαλλοντικών
όρων λειτουργίας,
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iv) η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειµένου για µονάδες της
κατηγορίας Β4, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ
1022 Β') κοινής υπουργική απόφαση, σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆',
v) η εισήγηση στις αρµόδιες υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών
όρων, προκειµένου για µονάδες των Κατηγοριών Α1 και Α2, σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη κοινή υπουργική απόφαση,
- η διενέργεια αυτοψίας στις µονάδες αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος σε
περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχήµατος και
την υπόδειξη προληπτικών µέτρων,
- η καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας και η δηµοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η
επιβολή κυρώσεων στις µονάδες αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος, που η
δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405 Β') κοινή
υπουργικής απόφασης,
- η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 3325/2005,
- η έκδοση απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του
συνόλου ή µέρους των µονάδων, για τις οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας έχει
δοθεί από το παρόν Τµήµα, καθώς και η εφαρµογή αυτής. Η απόφαση αυτή
εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση στο Νοµάρχη των συναρµόδιων Υπηρεσιών,
Αρχών, Επιθεωρητών ή Φορέων, οι οποίοι χορηγούν ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή
βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς ελέγχους, για λόγους σχετικά µε παράβαση διατάξεων
αρµοδιότητάς τους,
- 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,
- η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος,
- η χορήγηση βεβαίωσης, ότι µηχανήµατα, ανταλλακτικά µηχανηµάτων καθώς και
κάθε άλλο είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής,
δεν µπορούν να επισκευασθούν από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειµένου να
επιτραπεί η εξαγωγή των µηχανηµάτων αυτών για επισκευή και την εκ νέου
εισαγωγή τους,
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- η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή µη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής
γεωργικών µηχανηµάτων, προκειµένου τα εισαγόµενα γεωργικά µηχανήµατα να
χρηµατοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
- η χορήγηση βεβαίωσης ότι µορφές χλωριούχου πολυβινυλίου δεν παράγονται από
την εγχώρια βιοµηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειµένου να µην
επιβάλλεται σ’ αυτές κατά την εισαγωγή τους ο προβλεπόµενος δασµός,
- η χορήγηση βεβαίωσης, µε την οποία να βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των
εξαγωγικών
εργαστηρίων,

υποχρεώσεων
ανεξάρτητα

βιοµηχανιών,
από

βιοτεχνιών

ιπποδύναµη

(εκτός

και
των

επαγγελµατικών
Νοµαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων νοµού Αττικής),
- η διατύπωση γνώµης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή
επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιοµηχανίας,
- η διατύπωση γνώµης για τη χορήγηση άδειας χρήσεως αιγιαλού και παραλίας από
µονάδες αρµοδιότητας του Τµήµατος,
- η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των µηχανηµάτων παραγωγής
εκρηκτικών υλών, η αποδοχή του διορισµού, της απολύσεως ή της παραιτήσεως
των υπευθύνων συντηρήσεως και του ∆ιευθυντή παραγωγής των µονάδων
παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει
η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών
υλών στη περίπτωση διορισµού του ως άνω ∆ιευθυντή, η αποδοχή της αναφοράς
των µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήµατα που έχουν συµβεί
και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε
µονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, η θεώρηση των ηµερολογίων − βιβλίων των
µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγµατοποιούµενες δοκιµές και
ελέγχους των εκρηκτικών και για τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού,
- η κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης πολυώροφων επικίνδυνων κτιρίων, εφόσον
αυτό επιβάλλεται από λειτουργικούς λόγους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 3329/1989
(ΦΕΚ 132 Β') κοινή υπουργική απόφαση,
- η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών και η έκδοση απόφασης για την επιβολή
προστίµων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά
εκρηκτικά, τα οποία δεν πληρούν τις νόµιµες απαιτήσεις,
- η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της
υπ' αριθµ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά µε τη µείωση των
αποστάσεων ασφαλείας,
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- η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου των επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ειδικό
Μητρώο και η διαγραφή από το µητρώο αυτό των εν λόγω επιχειρήσεών, η
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σ’ αυτές των νοµίµων κυρώσεων,
- η έγκριση τεχνικών µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου
και Ν.Π.∆.∆. συνολικού προϋπολογισµού άνω των 5.870 €,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων και
φωτεινών επιγραφών,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών µηχανηµάτων και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών,
- ο τεχνικός έλεγχος δοκιµασίας ατµολεβήτων, ατµοδοχείων, αεροδεξαµενών και
δοχείων εν γένει υπό πίεση και η επιθεώρηση µετά την εγκατάσταση αυτών για τη
χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής,
- η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας αρτοποιείων, αµιγών
κλιβάνων έψησης και κoυλoυροποιΐας και περάτωσης έψησης,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας και ειδικής δήλωσης
στεγνοκαθαριστηρίων,

πλυντηρίων

ρούχων,

σιδηρωτηρίων

ρούχων

και

ταπητοκαθαριστηρίων, δηµόσιας χρήσης,
- η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά µε την αρτιότητα και καταλληλότητα του
µηχανολογικού εξοπλισµού βιοµηχανικών − βιοτεχνικών µονάδων επεξεργασίας
βιοµηχανικής ντοµάτας,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός
υγειονοµικών µονάδων,
- η ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών
προγραµµάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι
απαιτούµενες άδειες και οι επιµέρους εγκρίσεις,
- η υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
αξιοποίησης των ήπιων µορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερµία καθώς
και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων και
σχεδίων αρµοδιότητας του υπουργείου Π.Ε.ΚΑ,
- η ενηµέρωση των φορέων των βιοµηχανιών−βιοτεχνιών για τις νέες τεχνολογίες,
εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες,
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- η συνεργασία µε αρµόδιους συλλογικούς φορείς και Επιµελητήρια για την εξέταση
θεµάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των µεταποιητικών
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των
ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε αναπτυξιακά προγράµµατα και' σχέδια και
γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων,
- η συνεργασία µε άλλες υποστηρικτικές δοµές της επιχειρηµατικότητας στη
περιφέρειά και στο νοµό, η συλλογή στοιχείων σχετικά µε την επιχειρηµατική
δραστηριότητα και η αξιολόγηση των οικονοµικών δεδοµένων,
- η υποβολή προτάσεων στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και δι' αυτής στον Γενικό Γραµµατέα
Βιοµηχανίας, σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο νοµό,
µε τις διαµορφούµενες τάσεις οικονοµικής δραστηριότητας, µε την υπαγωγή των
µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε
αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια καθώς και µε τη βελτίωση των διαδικασιών
αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά,
- η χορήγηση άδειας µεταλλευτικών ερευνών,
- η αποδοχή παραίτησης από δικαιώµατα που απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών
ερευνών,
- η έγκριση µεταβίβασης ή µίσθωσης δικαιωµάτων από άδεια µεταλλευτικών
ερευνών,
- η έκδοση απόφασης έκπτωσης από δικαιώµατα άδειας µεταλλευτικών ερευνών,
των κληρονόµων δικαιούχου που δεν γνωστοποιήθηκαν,
- η έγκριση για την εκµετάλλευση διαπιστωθέντων µεταλλευµάτων κατά τη διάρκεια
της ισχύος της άδειας µεταλλευτικών ερευνών πριν από την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος για την παραχώρηση µεταλλείου,
- η έκδοση απόφασης έκπτωσης ή απώλειας δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από
άδεια µεταλλευτικών ερευνών και η ανάκληση άδειας µεταλλευτικών ερευνών για την
παράβαση όρων που έχουν τεθεί σ’ αυτή,
- η βεβαίωση του φόρου υπέρ του ∆ηµοσίου σε περίπτωση µεταβίβασης
δικαιωµάτων από άδειες µεταλλευτικών ερευνών,
- η εξέταση της υποβαλλόµενης από τον αδειούχο µεταλλευτικών ερευνών αίτησης
για παραχώρηση εν όλω ή εν µέρει του χώρου της άδειας, καθώς και η έκδοση
προκήρυξης για την παραχώρηση µεταλλείων,
118

- η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων που προορίζονται για µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις,
- η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης σε δηµοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατοµεία
αδρανών υλικών, σε λατοµεία Ν.Π.∆.∆., καθώς και η παράταση της άδειας αυτής,
- η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων
παράτασης της ισχύος των αδειών εκµετάλλευσης δηµοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών
και Ν.Π.∆.∆. λατοµείων µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α'),
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων λατοµείων αδρανών υλικών,
- η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων που προορίζονται για λατοµικές
εγκαταστάσεις,
- ο καθορισµός και ο αποχαρακτηρισµός των λατοµικών περιοχών,
- η ανάκληση άδειας εκµετάλλευσης των δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών
λατοµείων αδρανών υλικών,
- η µέριµνα για την εκτίµηση λατοµικών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις του άρθρου
9 του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α'),
- η έγκριση εισφοράς σε εταιρία του συνόλου των µισθωτικών δικαιωµάτων επί
ιδιωτικών λατοµείων,
- η συµπλήρωση του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (γνωµοδοτήσεις
Υπηρεσιών άρθρου 10 του ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), µελέτες, εγκρίσεις επέµβασης
κλπ) για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων και βιοµηχανικών
ορυκτών (πλην των δηµόσιων λατοµείων όπου η αρµοδιότητα ανήκει στον Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.
2647/1998),
- η χορήγηση άδειας ατελούς εισαγωγής ειδικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των
µεταλλείων,
- η έκδοση απόφασης για τη συνέχιση για µία διετία της λειτουργίας των δηµοτικών,
κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.∆.∆. λατοµείων αδρανών υλικών, µε αποκλειστικό
σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατά τα Προβλεπόµενα από τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α'), του άρθρου 19 του ν.
3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α') και του άρθρου 17 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α') καθώς και
η παράταση αυτής µέχρι µία τριετία,
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- η έκδοση απόφασης για τη σφράγιση των µόνιµων ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων των λατοµείων αδρανών υλικών, βιοµηχανικών ορυκτών και
µαρµάρων,
- η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών,
- η έκδοση απόφασης για την απόκτηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων επί αδειών
µεταλλευτικών

ερευνών

(ΑΜΕ)

σε

παραµεθόριες

περιοχές,

πλην

της

µεταλλειοκτησίας,
- η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων αργίλων και µαργών πλινθοποιίας
και κεραµοποιίας,
- η έκδοση απόφασης για τον χαρακτηρισµό ως βιοµηχανικών, των λατοµικών
επιχειρήσεων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και αδρανών υλικών,
- η χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας των υπόγειων και υπαίθριων
αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων για την εξυπηρέτηση των µεταλλείων και
λατοµείων (αδρανών υλικών, µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών),
- η έκδοση απόφασης για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατοµικού ή
µεταλλευτικού περιεχοµένου στις παραµεθόριες περιοχές,
- η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του IΓΜΕ
προς εκµετάλλευση σε ∆ήµους, Κοινότητες και ιδιώτες,
- η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας,
σύµφωνα µε το ν.3325/2005, στις:
i) Βιοµηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια) µε
εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική
ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
ii) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων και
ασφάλτου, εµφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, µε αποθηκευτική
ικανότητα µέχρι και 50.000 m3 και µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367
KW (500 ΗΡ), µε εξαίρεση τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης για την οποία
ισχύει µέχρι και 1470 KW (2000 ΗΡ).
iii) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισµό στην εγκατεστηµένη
ισχύ και µε αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
iv) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκµετάλλευσής υδρογονανθράκων, αποθήκευσης,
διακίνησης και διανοµής φυσικού αερίου, µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι
και 367 KW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
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- η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση, διανοµής και
εµφιάλωσης υγραερίου καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε
εταιρίες εµπορίας µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων,
υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις µονάδες εµφιάλωσης υγραερίου και
στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης,
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής,
- η έκδοση απόφασης για την εξαίρεση από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασµού
µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α΄),
- η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας για ιδία χρήση
ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης χώρων µέσω της εκµετάλλευσης της
θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και
υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό,
- η έκδοση απόφασης απαλλαγής από την καταβολή των προβλεπόµενων δασµών,
του φόρου προστιθέµενης αξίας ως και του προβλεπόµενου ειδικού φόρου κατά την
εισαγωγή των φορτηγών οχηµάτων, κατά το µέρος που αυτά δεν παράγονται
κατάλληλα και σε επάρκεια από την εγχώρια βιοµηχανία,
- η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων, προοριζοµένων για
επαρχιακές βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελµατικά εργαστήρια,
- η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισµού που προορίζεται για
επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
- η εκτίµηση της αξίας των µηχανηµάτων για τον προσδιορισµό της φορολογητέας
αξίας τους,
- η έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών,
- η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος,
- η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτηµάτων αυτών από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πόσιµου
νερού και αποχετευτικών λυµάτων καθώς και για συστήµατα αποχετεύσεως στα
κτίρια,
- η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητά
των προϊόντων τσιµέντου,
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- η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των
σχετικών προδιαγραφών των παιχνιδιών,
- η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των κυκλοφορούντων λεβήτων ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται µε υγρά ή
αέρια καύσιµα και η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων,
- η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό απ’ ευθείας
από εγχώριες βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελµατικά εργαστήρια, για να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την
εγχώρια βιοµηχανία, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια,
- η χορήγηση βεβαίωσης ότι είδη που εισάγονται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή
επαγγελµατικά εργαστήρια για να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως
πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιοµηχανία, κατάλληλα για τη χρήση
που προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικονοµική σηµασία του παραγόµενου
τελικού προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσµιακό διακανονισµό ή την απαλλαγή από
την υποχρέωση κατάθεσης χρηµατικών προκαταβολών,
- η χορήγηση βεβαίωσης ότι αγαθά, που εισάγονται από το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους,
τις Κοινότητες, τα νοµικά πρόσωπα και οργανισµούς, παράγονται ή µη από την
εγχώρια βιοµηχανία κατάλληλα και σε επάρκεια.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
χορήγησης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων και
φωτεινών επιγραφών.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Ανελκυστήρων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανήκουν:
- η ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ.
Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης,
- η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και
συνεργείων συντήρησης και η καταχώρηση δεδοµένων σ' αυτό,
- ο έλεγχος των ανελκυστήρων ύστερα από καταγγελία ή ατύχηµα,
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- η χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, ύστερα από τη
διενέργεια αυτοψίας,
- η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων,
- ο έλεγχος εφαρµογής των κανονιστικών διατάξεων αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και η εν συνεχεία ενηµέρωση των
αρµόδιων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου,
Οι αρµοδιότητες που απορρέουν από:
i) την κοινή υπουργική απόφαση Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815τ. Β'),
ii) την Υ.Α. ΟΙΚ.3354/91/2001 (ΦΕΚ 149 τ. Β'),
iii) και το ν. 3966/2002 (ΦΕΚ 252 τ. Α').

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, εφόσον φυσικά
διαθέτουν µηχανολόγους µηχανικούς στις τεχνικές τους υπηρεσίες:
- η ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ.
Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης,
- η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και
συνεργείων συντήρησης και η καταχώρηση δεδοµένων σ' αυτό,
- ο έλεγχος των ανελκυστήρων ύστερα από καταγγελία ή ατύχηµα,
- η χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, ύστερα από τη
διενέργεια αυτοψίας,
- η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

γ. Τµήµα Επαγγέλµατος
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού ανήκουν:
- η χορήγηση επαγγελµατικών αδειών (πρακτικού µηχανικού, µηχανοδηγού,
θερµαστή,

χειριστή

οξυγονοκολλητή,

µηχανηµάτων,

ηλεκτροσυγκολλητή

εργοδηγού
κλπ.),

η

−

µηχανολόγου,

συγκρότηση

της

συντηρητή,
εξεταστικής

επιτροπής και η διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση των αδειών αυτών,
- η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος Τµήµατος.
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Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

δ. Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδοµικών
Αδειών
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού, που αφορούν µόνο στα βιοµηχανικά κτίρια
και στις δραστηριότητές του ν. 3325/2005, περιλαµβάνονται:
- ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης και της µελέτης
παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και των φορολογικών για την έκδοση ή
αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών και η έκδοση των αδειών αυτών, όπου αυτές δεν
εκδίδονται από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες,
- ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της οικοδοµικής άδειας και η µέριµνα για
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας,
- ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών και η εισήγηση για την έκδοση
αδειών περιτοίχισης, κατεδάφισης, επιχωµάτωσης και κοπής δένδρων,
-

η

έγκριση

των

περιβαλλοντικών

όρων

για

βιoµηxανικές

−

βιοτεχνικές

εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτροµηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Κατηγορίας Β4, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. ΗΠ
15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση,
- ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης και αξιολόγησης, της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της
περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και αφορούν
τις µονάδες αρµοδιότητας του ν. 3325/2005,
- η αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων,
- η διατύπωση εισηγήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη διαδικασία
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων,
- ο έλεγχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986, της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν µονάδες του ν. 3325/2005 και έχουν
εκδοθεί από υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
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- η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του
ν.1650/1986,
- η τήρηση και ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητας του παρόντος τµήµατος.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση:
- ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης και της µελέτης
παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και των φορολογικών για την έκδοση ή
αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών και η έκδοση των αδειών αυτών, όπου αυτές δεν
εκδίδονται από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες,
- ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της οικοδοµικής άδειας και η µέριµνα για
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας,
- ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών και η εισήγηση για την έκδοση
αδειών περιτοίχισης, κατεδάφισης, επιχωµάτωσης και κοπής δένδρων.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα η πρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες
- Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας βιοµηχανιών και
βιοτεχνιών και ο έλεγχος τήρησης των
όρων λειτουργίας τους.
- Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης,
επέκτασης και λειτουργίας
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και
διακίνησης υγρών καυσίµων,
υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου
χωρητικότητας από 10.000 κ.µ. µέχρι
50.000 κ.µ., καθώς και µονάδων

Νοµική Βάση
-

-

ν. 3214/1955
ν.
2647/1998
άρθρο 2Α
ν. 3325/2005 (σχ.
ερµηνευτικοί
εγκύκλιοι
31432/ΕΓΚ.14/200
6
και
10071/455/Φ.15.1/
2006
π.δ.
78/2006
άρθρο 3 παρ. 29,
30 και 37

Πρόταση
ΠΑ
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αναγέννησης ορυκτελαίων ανεξάρτητα
ιπποδύναµης, εµφιαλώσεως
υγραερίων, συσκευασίας λιπαντικών,
ερευνών και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων, αποθήκευσης
,διακίνησης και διανοµής φυσικού
αερίου.
- Η επιβολή κυρώσεων σε όσους
ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν
και λειτουργούν βιοµηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελµατικά εργαστήρια και
αποθήκες κατά παράβαση των
κείµενων διατάξεων.

Γνωµοδότηση (του Νοµ. Συµβουλίου)
για Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές
Περιοχές (ΒΕΠΕ) – Προέγκριση

Η χορήγηση αδειών ιδρύσεως
εγκατάστασης και λειτουργία
αρτοποιείων, όχι όµως πλέον και
πρατηρίων άρτου, αφού η σχετική
αρµοδιότητα µεταφέρθηκε στους
δήµους ( µε το άρθρο 29 ν. 3325/2005)

ν. 2545/1997

-

-

Η χορήγηση αδειών προέγκρισης και
λειτουργίας ηλεκτροκίνητων και
υδραυλικών ανελκυστήρων και ο
έλεγχος της λειτουργίας τους ήτοι :

ν. 727/1977
π.δ. 369/1992
ν. 3325/2005 (σχ.
ερµηνευτικοί
εγκύκλιοι
31432/ΕΓΚ.14/200
6
και
10071/455/Φ.15.1/
2006
ν. 3526/2007
π.δ. 78/2006 άρθρο
2 παρ. 19

- β.δ. 37/1960

∆

∆

∆

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 2 - - ΚΥΑ :
Φ9.2/29362/1957/2005

- η ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά
στην εγκατάσταση, λειτουργία και
συντήρηση ανελκυστήρων σύµφωνα µε
τις διατάξεις της ΚΥΑ :
Φ9.2/29362/1957/2005
- η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού
Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και
συνεργείων συντήρησης και η

126

καταχώρηση δεδοµένων σε αυτό
- ο έλεγχος των ανελκυστήρων ύστερα
από καταγγελία ή ατύχηµα
- η χορήγηση άδειας συνεργείου
συντήρησης ανελκυστήρων, ύστερα από
τη διενέργεια
αυτοψίας
- η επιβολή προβλεπόµενων κυρώσεων
Η χορήγηση αδειών άσκησης
επαγγέλµατος πρακτικού µηχανικού,
συντηρητή, θερµαστή – αρχιθερµαστή,
οξυγονοκολλητή, ηλεκτροσυγκολλητή,
γοµωτή πυροδότη κ.λ.π.

-

-

ισχύουσα για κάθε ΠΑ
περίπτωση
νοµοθεσία
π.δ. 78/2006 άρθρο
4 παρ. 1

Η χορήγηση αδειών άσκησης
επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη, βοηθού
ηλεκτροτεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού,
εγκαταστάτη, συντηρητή καυστήρα
υγρών καυσίµων, βοηθών και χειριστών
µηχανηµάτων προβολής
κινηµατογραφικών ταινιών,
ηλεκτρολόγων

-

ν. 6422/1934
β.δ. 311/1936
β.δ. 326/1965
β.δ. 407/1966
β.δ. 699/1971
π.δ. 511/1977
ν. 1566/1985
π.δ. 41/1988
π.δ. 78/2006 άρθρο
4 παρ. 1

ΠΑ

Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων λατοµείων αδρανών
υλικών

-

1428/1984 άρθρο
12
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 12

ΠΑ

-

Η έγκριση παραγωγής και κυκλοφορίας - π.δ. 455/1955 άρθρο10
εκρηκτικών υλικών
- ν. 2647/1998 άρθρο 2Α

ΠΑ

- π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 12 και άρθρο 4 παρ.4

Η επιβολή προστίµων σε βάρος
οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή
διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν

- π.δ. 455/1955 άρθρο11

ΠΑ

- ν. 2647/1998 άρθρο 2Α
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πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις

Η χορήγηση άδειας µεταπωλητή
πετρελαιοειδών προϊόντων για
θέρµανση

- π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 12
-

Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης για
ίδια χρήση ενεργειακών συστηµάτων
θέρµανσης ή ψύξης χώρων µέσω της
εκµετάλλευσης της θερµότητας των
γεωλογικών σχηµατισµών και των
νερών επιφανειακών και υπογείων, που
δεν χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3175/2003 γεωθερµικό
υλικό

Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
λατοµείων αργίλλων και µαργών
πλινθοποιίας και κεραµοποιίας

Η χορήγηση αδειών διενέργειας
γοµώσεων και πυροδοτήσεων
υπονόµων, καθώς και αποκολλήσεων
επισφαλών όγκων από τα µέτωπα
εξόρυξης σε µεταλλεία και λατοµεία

Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών και
η χορήγηση ή απαγόρευση χορήγησης
αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων
αδρανών υλικών κατεξαίρεση έξω από
τις λατοµικές περιοχές

Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης των
ιδιόκτητων λατοµείων αδρανών υλικών
στους ιδιοκτήτες τους καθώς και σε
δηµοτικά, κοινοτικά λατοµεία και
λατοµεία Ν.Π.∆.∆.

-

-

-

-

-

ν.
2289/1995
άρθρο 15
ν.
2516/1997
άρθρο 22
ν.
2647/1998
άρθρο 2Α
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ.30
ν.
3175/2003
άρθρο 11
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ.33

ΠΑ

ν. 669/1977 άρθρο
5 παρ. 2
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ.24

ΠΑ

ν. 669/1977 άρθρο
47
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ.26

ΠΑ

ν.
1428/1988
άρθρα 3,4,8,10
ν.
2115/1993
άρθρα 3,4,8,10
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 14

ΠΑ

ν.
1428/1988
άρθρο 9
ν.
2115/1993
άρθρο 9
ν.
2837/2000
άρθρο 12 παρ 1α

ΠΑ

ΠΑ
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Η ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης
λατοµείων αδρανών υλικών

-

π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 10

-

ν.
1428/1988
άρθρο 11
ν.
2115/1993
άρθρο 11
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 15

-

Η παράταση αδειών λειτουργίας
λατοµείων αδρανών υλικών που
λειτουργού εκτός λατοµικών περιοχών
κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2115/1993

Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
λατοµείων σχιστολιθικών πλακών

ΠΑ
-

-

Σφράγιση των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων του λατοµείου µε
απόφαση νοµάρχη σε περίπτωση
υποτροπής σε εκµετάλλευση ή
εξόρυξης ή αποκόµισης αδρανών
υλικών µαρµάρων ή βιοµηχανικών
ορυκτών χωρίς σχετικό δικαίωµα

Ο καθορισµός των κατηγοριών
κατάταξης ναυπηγικών επιχειρήσεων
κ.λ.π. καθώς και η χορήγηση σχετικών
αδειών λειτουργίας από την αρµόδια
υπηρεσία βιοµηχανίας της ΝΑ

Λειτουργία ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ως
«υπηρεσία µίας στάσης» που έχει την
αρµοδιότητα :

ΠΑ

-

ν.
2115/1993
άρθρο 20
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 11

ν. 669/1977 άρθρο
5 παρ. 2
ν.
2115/1993
άρθρο 21 παρ.1
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 22

ΠΑ

ν.
2702/1999
άρθρο 8
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 21

ΠΑ

π.δ. 4/2004 άρθρο
7
π.δ. 78/2006 άρθρο
2 παρ. 14

ΠΑ

ν. 3325/2005 (σχ.
ερµηνευτικοί
εγκύκλιοι
31432/ΕΓΚ.14/200
6
και

ΠΑ

-

-

-
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-

-

-

να ενηµερώνει την ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Συντονισµού της
Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, για κάθε ζήτηµα της
αρµοδιότητάς της που ανακύπτει
κατά την εφαρµογή της
βιοµηχανικής νοµοθεσίας από
τις συναρµόδιες Υπηρεσίες µε
σκοπό την επίλυση των
προβληµάτων και την παροχή
διευκρινίσεων ή οδηγιών σε
θέµατα ερµηνείας της κείµενης
νοµοθεσίας
να τηρεί και να ενηµερώνει την
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
της ΝΑ σε θέµατα µεταποιητικών
και λοιπών επιχειρήσεων της
αρµοδιότητάς της
να οργανώνει, να λειτουργεί και
να ελέγχει του Κέντρο Υποδοχής
Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.)
προκειµένου αυτό να επιτελεί το
υποστηρικτικό προς αυτήν έργο
του, όπως προβλέπει η ΚΥΑ :
19282/240/2005 µε τελικό
σκοπό τη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας στο νοµό

Υποβολή προτάσεων για εγγραφή
υπαλλήλων της Ν.Α. στο Μητρώο
Ελεγκτών και συµµετοχή τους σε
Κλιµάκια Ελέγχου ∆ιακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίµων (ΚΕ∆ΑΚ) και
παροχή σχετικής υποστήριξης από τη
Ν.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα
ΚΕ∆ΑΚ

Επιβολή (µε απόφαση Νοµάρχη)
προστίµων για παράνοµη διακίνηση και
εµπορία υγραερίου

-

-

-

-

10071/455/Φ.15.1/
2006
π.δ. 78/2006 άρθρο
1 παρ. 3
ΚΥΑ
:
19282/240/2005

ν.
3325/2005
άρθρο
3
(σχ.
ερµηνευτικοί
εγκύκλιοι
31432/ΕΓΚ.14/200
6
και
10071/455/Φ.15.1/
2006
π.δ. 78/2006 άρθρο
8

ΠΑ

ν. 3045/2002
ν.
3190/2003
άρθρο 21
- ΥΑ Α3/261/2004
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 30 και 37
σχ.
ΥΑ
Φ.15/οικ.7818/618/
2005

ΠΑ
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Επιβολή (µε απόφαση Νοµάρχη)
προστίµων για παράνοµη διακίνηση και
εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων
καθώς και παραβάσεις υποχρεώσεων
αναρτήσεως ειδικού σήµατος

-

ν. 3045/2002
ν.
3190/2003
άρθρο 21
- ΥΑ Α3/5263/2004
π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 30 και 37
σχ.
ΥΑ
Φ.15/οικ.7818/618/
2005

ΠΑ

Καθορισµός του Εκπροσώπου της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο
Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων

ν. 3199/2003 άρθρο 6

ΠΑ

Η απαλλοτρίωση εκτάσεων ή
παραχώρηση κοινόχρηστων, δηµοτικών
ή κοινοτικών εκτάσεων και δηµοσίων
κτηµάτων για ίδρυση, επέκταση, ή
µεταφορά βιοµηχανιών και η
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης
αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες
τους

π.δ 78/2006 άρθρο 2 παρ.
7,8 και 9.

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαιώσεων στις
βιοµηχανίες (ότι είναι επαρχιακές , ότι
εκπλήρωσαν τις εξαγωγικές
υποχρεώσεις τους)

π.δ 78/2006
παρ.16.

4

ΠΑ

π.δ 78/2006 άρθρο
3 παρ30 και 37
ΥΑ
∆ΥΓ2/80825/05/20
06

ΠΑ

Η επιβολή προστίµων για παραβάσεις
της νοµοθεσίας περί λήψεως µέτρων
πυροπροστασίας και περί
εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων

-

άρθρο

.
Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων,
φωτεινών επιγραφών και
ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών
µηχανηµάτων

-π.δ 78/2006
παρ16

Η παραχώρηση δασικών εκτάσεων
(εκτός εθνικών δρυµών) σε

- ν. 998/1979 άρθρο 57

άρθρο

2

∆

ΠΑ
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µεταλλευτικές και λατοµευτικές εργασίες

- π.δ. 78/2006 άρθρο 3

Η πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών
ελέγχων των παιχνιδιών που βρίσκονται
στην αγορά

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 8

ΠΑ

Ο έλεγχος των µονάδων παραγωγής
θερµότητας (λεβήτων) που διατίθενται
στην αγορά

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 9

ΠΑ

Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας εφεδρικών σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες

- π.δ. 78/2006 άρθρο 3
παρ.34

ΠΑ

Η παραχώρηση ερευνητικών
γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ σε ΟΤΑ και
ιδιώτες

- π.δ. 78/2006 άρθρο 3
παρ.28

∆

Εκτίµηση µηχανολογικού εξοπλισµού
βιοµηχανικών µονάδων στους
πλειστηριασµούς εργοστασίων

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ.20

ΠΑ

Έλεγχος προϋποθέσεων εισαγωγής
τσιµέντων

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ.7

ΠΑ

Η καλλιέργεια των κρατικών αλυκών και
η παραγωγή αλατιού. Η
πραγµατοποίηση επενδύσεων, η
συντήρηση των εγκαταστάσεων και η
διαχείριση των αλυκών

- σχ. ν. 1822/1988

ΠΑ

Αρµοδιότητα επί της εγχώριας
προστιθέµενης αξίας βιοµηχανικών
προϊόντων

Συγκρότηση τετραµελούς Εξεταστικής

ΠΑ

- π.δ. 78/2006 άρθρο 4

ΠΑ
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Επιτροπής Ασκήσεως Επαγγέλµατος
µε διετή θητεία όπως ορίζεται από τον
σχετικό νόµο

Προστασία των υδροφόρων οριζόντων
από την διείσδυση της θάλασσας
(υφαλµήρωση) και γενικά από
µολύνσεις

παρ.1

-

σχ. ν. 1650/1986
άρθρα 10 και 11
σχ. ν. 1739/1987

∆

Εµπλουτισµός υπογείων υδροφόρων
οριζόντων

-π.δ. 398/1990 άρθρο 4

∆

Εγκατάσταση υδρολογικών σταθµών
και αξιοποίηση των στοιχείων

-π.δ. 398/1990 άρθρο 4

∆

Επισήµανση - Σχεδιασµός Προγραµµατισµός εγγειοβελτιωτικών
αρδευτικών έργων. Μέριµνα για την
χρηµατοδότησή τους.

-π.δ. 696/1974 άρθρα 195207

ΠΑ

Σύνταξη γεωργοοικονοµικών και
εδαφολογικών µελετών

-π.δ. 398/1990 άρθρο 7

ΠΑ

Προγραµµατισµός έργων για την
αντιµετώπιση λειψυδρίας και θεοµηνιών

-

ν.
3147/2003
άρθρο 28 παρ. 17
ΥΑ : 282608/2005
ΚΥΑ : 279029/2006

Προγραµµατισµός έργων αγροτικού
εξηλεκτρισµού

Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη
εγγειοβελτιωτικών έργων

ΠΑ

-

∆ηµοπράτηση και παραλαβή έργων

ΠΑ

π.δ.
696/1974
άρθρα 195-207
άρθρο
263
Αγροτικού Κώδικα

ΠΑ

ΠΑ

133

Αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων µε
εφαρµογή σωστής άρδευσης και
στράγγισης

-

Εποπτεία οργανισµών
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Τ.Ο.Ε.Β.) ,
τεχνική και διοικητική υποστήριξη

-

-

-

Χορήγηση πτυχίων χειριστών
γεωργικών µηχανηµάτων

-

π.δ.
696/1974
άρθρα 195-207
άρθρο
263
Αγροτικού Κώδικα

ΠΑ

π.δ.
696/1974
άρθρα 195-207
άρθρο
263
Αγροτικού Κώδικα
π.δ. 78/2006 άρθρο
1 παρ. 5

ΠΑ

σχ. π.δ. 78/2006
άρθρο 4 παρ. 14
ΥΑ : ∆Γ65∆/1996

ΠΑ

Απογραφή και έκδοση αδειών
κυκλοφορίας γεωργικών µηχανηµάτων

-

ΥΑ : ∆Γ65∆/1996
ν.
2094/1992
(Κ.Ο.Κ.) άρθρα 8488

ΠΑ

Αποζηµιώσεις ηρτηµένης εσοδείας από
την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων

-

π.δ.
696/1974
άρθρα 195-207
άρθρο
263
Αγροτικού Κώδικα

ΠΑ

-

- Η χορήγηση µηχανολογικών αδειών
εγκατάστασης, επέκτασης,
εκσυγχρονισµού λειτουργίας και ειδικής
δήλωσης καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτών, σε βιοµηχανίες – βιοτεχνικές
εγκαταστάσει8ς, επαγγελµατικά
εργαστήρια, αποθήκες και
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών , σε µονάδες
παραγωγής εκρηκτικών υλικών καθώς
και σε αποθήκες εκρηκτικών υλικών και
καψυλλίων (ανεξάρτητα από την
εγκατεστηµένη ισχύ και την
αποθηκευτική ικανότητα..

ΠΑ

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 1

- Η έγκριση τεχνικού υποµνήµατος και
προϋπολογισµού καθώς και η θεώρηση
σχεδιαγραµµάτων, τα οποία
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υποβάλλονται προκειµένου να
χορηγηθούν οι ως άνω άδειες.

ΠΑ

Ο τεχνικός έλεγχος της λειτουργίας των
ως άνω µονάδων και ειδικότερα :
- Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα
ή ύστερα από καταγγελία είτε µε τους
υπαλλήλους και τα τεχνικά µέσα του
Τµήµατος Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α. και
του Τµήµατος Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων είτε µε τη συνδροµή του
Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος
και Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α., είτε µε
τη συνδροµή άλλων συναρµόδιων
Υπηρεσιών ή νοµαρχιακών οργάνων,
κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας
Αρχής

-

-

πδ.δ.
78/2006
άρθρο 1 παρ.2 και
άρθρο 3 παρ. 35
ΚΥΑ:
Η
ΠΙ
5393/2332/2002

-Ο έλεγχος της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το
άρθρο 6 απρ. 1 του ν. 1650/1986
- Η επιβολή πρόσθετων όρων
λειτουργίας των µονάδων πλην των
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
-Η επιβολή πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων προκειµένου για
µονάδες Κατηγοριας Β4, όπως
περιγράφονται στην ΚΥΑ : Η ΠΙ
5393/2332/2002 σε συνεργασία µε το
Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και
Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α.,
-Η εισήγηση στις αρµόδιες υπηρεσίες
για την επιβολή πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων προκειµένου για
µονάδες των Κατηγοριών Α1 και Α2
σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ
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Η διενέργεια αυτοψίας στις µονάδες
αρµοδιότητας του Τµήµατος
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και
Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης
των Ν.Α σε περίπτωση εργατικού
ατυχήµατος για την διαπίστωση των
αιτιών του ατυχήµατος και την υπόδειξη
προληπτικών µέτρων

Η καταχώρηση της µελέτης ασφάλειας
και δηµοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και
η επιβολή κυρώσεων στις µονάδες του
Τµήµατος Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α. που η
δραστηριότητά τους περικλείει
κινδύνους από ατυχήµατα µεγάλης
έκτασης, σύµφωνα µε τ ις διατάξεις της
ΚΥΑ: 5697/590/2000

ΠΑ
-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
απρ. 3

ΠΑ
-

π.δ. 78/2006 άρθρο
2 παρ. 4
ΚΥΑ:
5697/590/2000

- Η αποδοχή των πιστοποιητικών
καταλληλότητας των µηχανηµάτων
παραγωγής εκρηκτικών υλών
- Η αποδοχή του διορισµού, της
απολύσεως ή της παραιτήσεως των
υπευθύνων συντήρησης και του
∆ιευθυντή Παραγωγής των µονάδων
παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και
η διενέργεια ελέγχου περί του εάν
συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς
προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο
παραγωγής εκρηκτικών υλών σε
περίπτωση του διορισµού του ως άνω
∆ιευθυντή

ΠΑ

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ.10

- Η αποδοχή της αναφοράς των
µονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών
για τυχόν ατυχήµατα που έχουν συµβεί
και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης
- Η έγκριση της γενικής διαταγής που
εκδίδει κάθε µονάδα παραγωγής
εκρηκτικών υλικών
- Η θεώρηση των ηµερολογίων –
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βιβλίων των µονάδων παραγωγής
εκρηκτικών υλών για τις
πραγµατοποιούµενες δοκιµές και
ελέγχους των εκρηκτικών και για τη
συντήρηση του µηχανολογικού
εξοπλισµού

Η κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης
πολυώροφων επικίνδυνων κτιρίων,
εφόσον επιβάλλεται από λειτουργικούς
λόγους και η έκδοση τα απόφασης
σχετικά µε τη µείωση των αποστάσεων
ασφαλείας σύµφωνα µε την ΚΥΑ :
3329/198 (ΦΕΚ 132Β΄)

Η έγκριση τεχνικών µελετών
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆ συνολικού
προϋπολογισµού άνω των 5.870
Ο τεχνικός έλεγχος δοκιµασίας
ατµολεβήτων, ατµοδοχείων,
αεροδεξαµενών και δοχείων εν γένει
υπό πίεση και η επιθεώρηση µετά την
εγκατάσταση αυτών για την χορήγηση
πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιµασίας
και παραλαβής

π.δ. 78/2006 άρθρο
2 παρ. 11 και 13
ΚΥΑ : 3329/198
(ΦΕΚ 132Β΄)

ΠΑ

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ.15

ΠΑ

-

ΠΑ
-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 17

Η χορήγηση ειδικών αδειών
εργοστασίων κατασκευής και επισκευής
ατµολεβήτων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
απρ.18

ΠΑ

Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης ,
λειτουργίας και ειδικής δήλωσης
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και
ταπητοκαθαριστηρίων δηµόσιας χρήσης

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
απρ.20

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά µε την
αρτιότητα και καταλληλότητα του

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 21

ΠΑ
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µηχανολογικού εξοπλισµού
βιοµηχανικών – βιοτεχνικών µονάδων
επεξεργασίας βιοµηχανικής ντοµάτας

Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας εγκαταστάσεων επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων οι οποίες
βρίσκονται εντός ή εκτός υγειονοµικών
µονάδων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 22

ΠΑ

Η ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα
ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών
προγραµµάτων, δικαιολογητικών και
διαδικασιών προκειµένου να
χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και
οι επιµέρους εγκρίσεις

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 23

ΠΑ/∆

Η υλοποίηση προγραµµάτων
υποστήριξης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων
µορφών ενέργειας, όπως ηλιακή,
αιολική, γεωθερµία καθώς και η
παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης αναπτυξιακών
προγραµµάτων και σχεδίων
αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 24

ΠΑ

Η ενηµέρωση των φορέων των
βιοµηχανιών – βιοτεχνιών για τις νέες
τεχνολογίες, εφευρέσεις και
ευρεσιτεχνίες

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 25

ΠΑ/∆

- Η συνεργασία µε αρµόδιους
συλλογικούς φορείς και Επιµελητήρια
για την εξέταση θεµάτων τα οποία
αφορούν στην αδειοδότηση και
λειτουργία των µεταποιητικών
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 26 και 27

ΠΑ/∆
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των ως άνω επιχειρηµατικών µονάδων
σε αναπτυξιακά προγράµµατα και
σχέδια και γενικά στην βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
- Η συνεργασία µε άλλες υποστηρικτικές
δοµές της επιχειρηµατικότητας στην
περιφέρεια και στο νοµό, αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συλλογή
στοιχείων σχετικά µε την επιχειρηµατική
δραστηριότητα και η αξιολόγηση των
οικονοµικών δεδοµένων

Η υποβολή προτάσεων στην ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και δι’ αυτής στον Γενικό
Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ΄σχετικά µε την
ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στο νοµό, µε τις
διαµορφούµενες τάσεις οικονοµικής
δραστηριότητας, µε την υπαγωγή των
µεταποιητικών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε
αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια
καθώς και µε τη βελτίωση των
διαδικασιών αδειοδότησης των
µεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά

-π.δ. 78/2006 άρθρο 2
παρ. 28

- Η χορήγηση άδειας µεταλλευτικών
εργασιών
- Η έγκριση για την εκµετάλλευση
διαπιστωθέντων µεταλλευµάτων κατά
την διάρκεια της ισχύος της άδειας
µεταλλευτικών ερευνών πριν από την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος για
την παραχώρηση µεταλλείου

ΠΑ/∆

ΠΑ

-π.δ 78/2006 άρθρο 3 παρ.
1, 5 και 8.

- Η εξέταση της υποβαλλόµενης από τον
αδειούχο µεταλλευτικών ερευνών
αίτησης για παραχώρηση εν όλω ή εν
µέρει του χώρου της άδειας, καθώς και
η έκδοση προκήρυξης για την
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παραχώρηση µεταλλείων

- Η αποδοχή παραίτησης από
δικαιώµατα που απορρέουν από άδεια
µεταλλευτικών ερευνών
- Η έγκριση µεταβίβασης ή µίσθωσης
δικαιωµάτων από άδεια µεταλλευτικών
ερευνών

ΠΑ

-π.δ 78/2006 άρθρο 3 παρ.
2,3,4 ,6 και7

- Η έκδοση απόφασης έκπτωσης από
δικαιώµατα από άδεια µεταλλευτικών
ερευνών των κληρονόµων δικαιούχου
που δεν γνωστοποιήθηκαν
- Η έκδοση απόφασης έκπτωσης ή
απώλειας δικαιωµάτων τα οποία
απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών
ερευνών και η ανάκληση άδειας
µεταλλευτικών ερευνών για την
παράβαση όρων που έχει τεθεί σ’ αυτή
- Η βεβαίωση του φόρου του ∆ηµοσίου
σε περίπτωση µεταβίβασης
δικαιωµάτων από άδειες µεταλλευτικών
ερευνών

- Η έγκριση ατελούς εισαγωγής
µηχανηµάτων που προορίζονται για
µεταλλευτικές και λατοµικές
εγκαταστάσεις, και ειδικών
µηχανηµάτων για τις ανάγκες των
µεταλλείων

Η µέριµνα για την εκτίµηση λατοµικών
επιχειρήσεων στις περιπτώσεις του
άρθρου 9 ν. 2190/1920

Η έγκριση εισφοράς σε εταιρία του
συνόλου των µισθωτικών δικαιωµάτων
επί ιδιωτικών λατοµείων

ΠΑ
-π.δ 78/2006 άρθρο 3 παρ.
9, 13 και 19

-

π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 16
ν.
2190/1920
άρθρο 9

-π.δ 78/2006
παρ.17

άρθρο

3

ΠΑ

ΠΑ
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Η συµπλήρωση του φακέλου µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά
(γνωµοδοτήσεις Υπηρεσιών άρθρου 10
ν. 1428/1984, µελέτες, εγκρίσεις
επέµβασης κ.λ.π.) για την έκδοση
άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων
µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών
(πλην των δηµοσίων λατοµείων όπου η
αρµοδιότητα ανήκει στον Γενικό
Γραµµατέας Περιφέρειας, σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 4 ν. 2647/1988)

- π.δ 78/2006 άρθρο 3
παρ.1

Η έκδοση απόφασης για τη συνέχιση για
µία διετία της λειτουργίας των
δηµοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και
Ν.Π.∆.∆. λατοµείων αδρανών υλικών,
µε αποκλειστικό σκοπό την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατά
τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 2837/2000, του άρθρου
19 του ν. 3190/2003 και του άρθρου 17
του ν. 3335/2005 καθώς και η
παράταση αυτής µέχρι µία τριετία

- π.δ. 78/2006 άρθρο 20

ΠΑ

- ν. 1428/1984 άρθρο 10
-ν. 2647/1998 άρθρο 4
παρ.6

ΠΑ

- ν. 2837/2000 άρθρο 7
- ν.3190/2003 άρθρο 19
- ν. 3335/2005 άρθρο 17

Η έκδοση απόφασης για την απόκτηση
µεταλλευτικών δικαιωµάτων επί αδειών
µεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) σε
παραµεθόριες περιοχές, πλην της
µεταλλειοκτησίας

-π.δ. 78/2006 άρθρο 3
παρ. 23

ΠΑ

Η έκδοση απόφασης για τον
χαρακτηρισµό ως βιοµηχανικών, των
λατοµικών επιχειρήσεων βιοµηχανικών
ορυκτών, µαρµάρων και αδρανών
υλικών

-π.δ 78/2006 άρθρο 3 παρ.
25.

ΠΑ

Η έκδοση απόφασης για την άρση
απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατοµικού
ή µεταλλευτικού περιεχοµένου σε
παραµεθόριες περιοχές

-π.δ 78/2006 άρθρο 3 παρ.
27

ΠΑ
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π.δ 78/2006 άρθρο
3 παρ. 32
ν.
2244/1994
άρθρο 3 παρ.7

ΠΑ

Η διενέργεια αυτοψίας στις µονάδες
αρµοδιότητας του Τµήµατος Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης των Ν.Α. σε περίπτωση
εργατικού ατυχήµατος, για την
διαπίστωση των αιτών του ατυχήµατος
και την υπόδειξη προληπτικών µέτρων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 3
παρ. 36

ΠΑ

Η έκδοση απόφασης προσωρινής ή
οριστικής διακοπής της λειτουργίας του
συνόλου ή µέρους των µονάδων, για τις
οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας έχει
δοθεί από το Τµήµα Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης των Ν.Α. καθώς και η
εφαρµογή αυτής. Η απόφαση εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση στο Νοµάρχη των
συναρµόδιων Υπηρεσιών, Αρχών ,
Επιθεωρητών ή Φορέων οι οποίοι
χορηγούν ειδικές ή εγκρίσεις ή
βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς ελέγχους
για λόγους σχετικά µε παράβαση
διατάξεων της αρµοδιότητάς τους

-π.δ. 78/2006 άρθρο 3
παρ. 38

ΠΑ

π.δ. 78/2006 άρθρο
3 παρ. 39
ΚΥΑ
5697/590/2000

ΠΑ

Η έκδοση απόφασης για την εξαίρεση
από την απαλλαγή υποχρέωσης
εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994

Η καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας
(επικινδυνότητας) και η δηµοσιοποίηση
αυτής, , ο έλεγχος και η επιβολή
κυρώσεων των µονάδων αρµοδιότητας
του υ Τµήµατος Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των
Ν.Α που η δραστηριότητά τους
περικλείει κινδύνους από ατυχήµατα
µεγάλης έκτασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΚΥΑ 5697/590/2000

-

-
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- Η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού
Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και
συνεργείων συντήρησης και η
καταχώρηση δεδοµένων σ’ αυτό

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 2

∆

Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων
προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 5

ΠΑ

Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων
προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα
των πλαστικών σωλήνων και των
εξαρτηµάτων από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
πόσιµου νερού και αποχετευτικών
λυµάτων καθώς και για συστήµατα
αποχετεύσεως στα κτίρια

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 6

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα
που εισάγονται από το εξωτερικό απ
‘ευθείας από εγχώριες βιοµηχανίες,
βιοτεχνίες ή επαγγελµατικά εργαστήρια,
για να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά
από αυτές ως πρώτες ύλες, δεν
παράγονται από την εγχώρια
βιοµηχανία, κατάλληλα για τη χρήση
που προορίζονται καις ε επάρκεια

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 10

ΠΑ

- Ο έλεγχος των ανελκυστήρων ύστερα
από καταγγελίας ή ατύχηµα
- Η χορήγηση άδειας συνεργείου
συντήρησης ανελκυστήρων, ύστερα από
τη διενέργεια αυτοψίας
- Η επιβολή
κυρώσεων

των

προβλεπόµενων
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Η χορήγηση βεβαίωσης ότι είδη που
εισάγονται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ,
επαγγελµατικά εργαστήρια για να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από
αυτές ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται
από την εγχώρια βιοµηχανία, κατάλληλα
για τη χρήση που προορίζονται και σε
επάρκεια και ότι η οικονοµική σηµασία
του παραγόµενου τελικού προϊόντος
δικαιολογεί τον προθεσµιακό
διακανονισµό ή την απαλλαγή από την
υποχρέωση κατάθεσης χρηµατικών
προκαταβολών

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 11

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαίωσης ότι
µηχανήµατα, ανταλλακτικά
µηχανηµάτων καθώς και κάθε άλλο
είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα
οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν
µπορούν να επισκευασθούν από
εγχώριες επιχειρήσεις, προκειµένου να
επιτραπεί η εξαγωγή µηχανηµάτων
αυτών για επισκευή και την εκ νέου
εισαγωγή τους

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 13

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη
ή µη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής
γεωργικών µηχανηµάτων, προκειµένου
τα εισαγόµενα γεωργικά µηχανήµατα να
χρηµατοδοτούνται από την Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 14

ΠΑ

Η χορήγηση βεβαίωσης ότι µορφές
χλωριούχου πολυβινυλίου δεν
παράγονται από την εγχώρια
βιοµηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια,
προκειµένου να µην επιβάλλεται σ’
αυτές κατά την εισαγωγή τους ο
προβλεπόµενος δασµός

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 15

ΠΑ

Η έκδοση απόφασης απαλλαγής από
την καταβολή των προβλεπόµενων

-π.δ.

ΠΑ

78/2006 άρθρο 4
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δασµών , του ΦΠΑ ως και του
προβλεπόµενου ειδικού φόρου κατά την
εισαγωγή των φορτηγών οχηµάτων,
κατά το µέρος που αυτά δεν
παράγονται κατάλληλα και σε επάρκεια
από την εγχώρια βιοµηχανία

παρ. 17

Η έγκριση ατελούς εισαγωγής
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων
προοριζόµενων για επαρχιακές
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και
επαγγελµατικά εργαστήρια

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 18

ΠΑ

Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε
είδους εξοπλισµού που προορίζεται για
επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

-π.δ. 78/2006 άρθρο 4
παρ. 19

ΠΑ

Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των
στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της
µελέτης θερµοµόνωσης και της µελέτης
παθητικής πυροπροστασίας , καθώς και
των φορολογικών για την έκδοση ή
αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών και η
έκδοση των αδειών αυτών, των
βιοµηχανικών κτιρίων και των
δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005,
όπου αυτές δεν εκδίδονται από τις
πολεοδοµικές υπηρεσίες

∆
-π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 1

Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου
της οικοδοµικής άδειας, η αποστολή στις
πολεοδοµικές υπηρεσίες ∆ήµων ή
Επαρχειών ή αποκεντρωµένων
Πολεοδοµικών Υπηρεσιών και η µέριµνα
σε συνεργασία µε τις προαναφερόµενες
υπηρεσίες για την έκδοση οικοδοµικής
άδειας

-π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 2

∆

Ο έλεγχος των απαιτούµενων

-π.δ.

∆

78/2006 άρθρο 5
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δικαιολογητικών και η εισήγηση για την
έκδοση αδειών περιστοίχισης,
κατεδάφισης, επιχωµάτωσης και κοπής
δένδρων

παρ. 3

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
για βιοµηχανικές – βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά
εργαστήρια, αποθήκες και
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών Κατηγορίας Β4
σύµφωνα µε την ΚΥΑ
ΗΠ15393/2332/2002

- π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 4

ΠΑ

ΚΥΑ
ΗΠ15393/2332/2002

Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου
της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης και αξιολόγησης , της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της
περιβαλλοντικής έκθεσης που
υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή
και αφορούν τις µονάδες του ν.
3325/2005

-π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 5

ΠΑ

Η αποστολή στις αρµόδιες υπηρεσίες
του φακέλου της προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και
αξιολόγησης και της µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 6

ΠΑ

Η διατύπωση εισηγήσεων επί των
µελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της οικείας
Ν.Α. κατά τη διαδικασία έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 7

ΠΑ

Ο έλεγχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 1650/1985 της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων που
αφορούν µονάδες του ν. 3325/2005 που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες της Ν.Α.

- π.δ. 78/2006 άρθρο 5
παρ. 8

ΠΑ

- ν. 1650/1986 άρθρο 6
παρ. 1
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Η διαχείριση του συστήµατος
ηλεκτρονικής διασύνδεσης της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των Ν.Α. µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και της οικείας νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης

-π.δ. 78/2006 άρθρο 6
παρ. 2

ΠΑ

Η συνεργασία µε τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)για τη
χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών ή
ειδικών εγγράφων

-π.δ. 78/2006 άρθρο 6
παρ. 4

ΠΑ

Η αυτεπάγγελτη ή ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων, αναζήτηση από
α΄λλες Υπηρεσίες ή Αρχές ,
δικαιολογητικών απαραίτητων για την
έκδοση αδειών

-π.δ. 78/2006 άρθρο 6
παρ. 5

ΠΑ/∆
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Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ.1. ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού
Αρµοδιότητες της ∆/νσης είναι ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας των
καταστηµάτων, η εν γένει άσκηση εποπτείας επί των Ανωνύµων Εταιρειών και ο
προβλεπόµενος έλεγχος επί των Ανωνύµων Εταιρειών βάσει του κ.ν.2190/1920
όπως εκάστοτε ισχύει, η παρακολούθηση των παραγωγικών και εξαγωγικών
δυνατοτήτων της περιοχής, η εποπτεία του εµπορίου, η εφαρµογή προγραµµάτων
τουριστικής ανάπτυξης, η χορήγηση αδειών άσκησης εµπορικών επαγγελµάτων και
οργάνωσης εκθέσεων, η διενέργεια ελέγχων που αφορούν το µετρικό σύστηµα και η
προστασία του καταναλωτή.
∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού υπάγονται έξι (6) Τµήµατα:
α. Τµήµα Εργασίας
β. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών
γ. Τµήµα Εµπορίου
δ. Τµήµα Ελέγχου Εµπορίου
ε. Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου
στ. Τµήµα Μετρολογίας
ζ. Τµήµα Τουρισµού
Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Εργασίας
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
− η επέκταση της δικαιοδοσίας των Επιτροπών Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων
Ξηράς (Ε.Ρ.Φ.Ξ.) µέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης
Εργασίας,καθώς και η επέκταση των διατάξεων περί φορτοεκφορτωτικών εργασιών
σε ∆ήµους,
− η εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργαζόµενους µε βάση
τους κανονισµούς εργασίας που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ/τος
3789/1957,
− ο καθορισµός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών,
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− η έγκριση παραγωγικής εργασίας κατά Κυριακές και αργίες σε εργαζοµένους στο
∆ηµόσιο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου,
− η επέκταση της τήρησης ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και σε
πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 10 000 κατοίκων,
- η επιβολή προστίµου σε εργοδότη που δεν συµµορφώθηκε στις υποδείξεις που του
έγιναν για την προστασία των εργαζοµένων από τη χρήση βενζολίου,
- η χορήγηση άδειας διαβρωτικών, βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης,
καθώς και των βοηθητικών υλών που χρησιµοποιούνται στις βαφές,
− η επιβολή της ποινής του προστίµου σε εργοδότες, βάσει εισηγήσεως της οικείας
συµβουλευτικής επιτροπής,
− η µετάθεση της 24ης ηµέρας ανάπαυσης των µισθωτών γενικά των επιχειρήσεων
θεάτρου από την ∆ευτέρα, η εξαίρεση επιχειρήσεων εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή
εργασιών, γενικά από τις διατάξεις περί αναπαύσεως κατά Κυριακή και κατά ηµέρες
αργίας. Ο ορισµός και άλλων εορτών µέχρι πέντε το έτος ως ηµερών υποχρεωτικής
ή προαιρετικής αργίας. Η εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων κ.λ.π. που λειτουργούν ως εξοχικά . Η
χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης των µισθωτών σε άλλη ηµέρα εκτός
Κυριακής. Η επέκταση της ανάπαυσης σε ηµέρα Κυριακή και σε ηµέρες αργίας,
− ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων, φαρµακείων και
επιχειρήσεων,
− η έγκριση ή απόρριψη των οµαδικών απολύσεων που σχεδιάζονται από τον
εργοδότη, καθώς και η παράταση των διαβουλεύσεων µεταξύ εργοδότη και
εργαζοµένων,
− έκδοση απόφασης όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η
έναρξη της τυροκοµικής περιόδου, που να καθορίζει την έναρξη ανάλογα µε τις
τοπικές συνθήκες της περιφέρειας του νοµού, χωρίς να είναι δυνατόν σε καµιά
περίπτωση να περάσει το 5µηνο,
− η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς,
− η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέµατα
ισότητας

των

φύλων,

στα

πλαίσια

των

αρµοδιοτήτων

της

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης, η κατάρτιση σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Ισότητας του
ετήσιου προγράµµατος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρµογής του,
− η πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νοµοθεσία και η µέριµνα
για την εφαρµογή τους,
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− η τήρηση µητρώου αλληλοβοηθητικών συνδικαλιστικών Σωµατείων. Σε περίπτωση
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
καθώς επίσης και τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης προκειµένου να
εξασφαλιστούν ότι ελήφθησαν,
− τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιµώντας και το
ενδεχόµενο πολλαπλασιαστικών φαινοµένων,
− τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψής του,
− η ενηµέρωση των Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της περιοχής. Μετά τη καταστολή του
ατυχήµατος, εκφράζει γνώµη στην αδειοδοτούσα αρχή για την επαναλειτουργία της
εγκατάστασης.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση:
− η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέµατα
ισότητας των φύλων, η κατάρτιση σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Ισότητας
του ετήσιου προγράµµατος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρµογής του,
− η πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νοµοθεσία και η µέριµνα
για την εφαρµογή τους.

Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- η παροχή αδειών σύστασης και έγκρισης καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών,
- η έγκριση τροποποίησης καταστατικών λειτουργουσών Ανωνύµων Εταιρειών,
- η έγκριση συγχώνευσης Ανωνύµων Εταιρειών,
- η έγκριση διάσπασης Ανωνύµων Εταιρειών ή η µετατροπή τους σε Ε.Π.Ε.,
- η παροχή έγκρισης σύστασης Ανωνύµων Εταιρειών δια µετατροπής ή
συγχώνευσης επιχειρήσεων άλλης µορφής (ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.),
- η παροχή άδειας εγκατάστασης στη Νοµαρχία υποκαταστήµατος ή πρακτορείου
αλλοδαπής Ανωνύµου Εταιρείας ή Ε.Π.Ε. κ.λ.π. προβλεπόµενες µεταβολές και
δηµοσιεύσεις,
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- η χορήγηση άδειας απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
- η επιµέλεια διορισµού των µελών των εκτιµητικών επιτροπών του άρθρου 9 του
κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει και ο έλεγχος των εκθέσεων εκτίµησης αυτών,
- η τήρηση του Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών και λοιπών στοιχείων αυτών, όπως
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις,
- η καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. και η δηµοσίευση στο ΦΕΚ:
i. ∆ιοικητικών Συµβουλίων
ii. Ελεγκτών
iii. Ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
iv. Λύσης εταιρειών και ορισµός εκκαθαριστών
v. Πιστοποίησης καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου κ.λ.π. δηµοσιεύσεων που
ορίζονται από τον κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις,
- η παροχή άδειας παράτασης εκκαθάρισης Ανωνύµων Εταιρειών,
- η ανάκληση άδειας σύστασης Ανωνύµων Εταιρειών,
- η διαγραφή από Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών,
- η αναβίωση Ανωνύµων Εταιρειών.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

γ. Τµήµα Εµπορίου
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
-Η χορήγηση αδειών για οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), ρύθµιση
θεµάτων λειτουργίας, έλεγχος και εποπτεία αυτών.
-Η έκδοση αδειών άσκησης υπαιθρίου - πλανοδίου εµπορίου και Κυριακάτικων
Αγορών.
-Η επιµέλεια διορισµού των µελών του πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού
Εµπορίου για όλη την Περιφέρεια της Νοµαρχίας.
-Η συγκρότηση Επιτροπής αδειοδοτήσεων Πλανοδίου Εµπορίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του ν. 3190/2003.
-Η τήρηση Μητρώου Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων.
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Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση:
-Η χορήγηση αδειών για οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), ρύθµιση
θεµάτων λειτουργίας, έλεγχος και εποπτεία αυτών.
-Η έκδοση αδειών άσκησης υπαιθρίου - πλανοδίου εµπορίου και Κυριακάτικων
Αγορών.
-Η συγκρότηση Επιτροπής αδειοδοτήσεων Πλανοδίου Εµπορίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του ν. 3190/2003.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

δ. Τµήµα Ελέγχου Εµπορίου
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
-Η έρευνα και προσδιορισµός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης
αγαθών.
-Ο έλεγχος τιµών, επάρκεια αγαθών και παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας της
αγοράς, καθώς και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
-Ο έλεγχος της κανονικότητας των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών.
-Η έκδοση των αγορανοµικών διατάξεων, δελτίων τιµών και των αποφάσεων κατ’
εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού Κώδικα και άλλων διατάξεων. Οι αρµοδιότητες
αυτές ασκούνται για ολόκληρη την περιφέρεια της Νοµαρχίας, ύστερα από
συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων Τοµέων.
-Η παρακολούθηση και διαπίστωση της κανονικής απόδοσης στο ∆ηµόσιο των
εισπραττοµένων εγγυήσεων εκ φιαλών υγραερίου.
-Η επικοινωνία και ενηµέρωση των καταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Εµπορίου.
-Η κωδικοποίηση µηνυµάτων των καταναλωτών.
-Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκποµπών, µετάδοση µηνυµάτων και ανακοινώσεων
από τα Μ.Μ.Ε., καθώς και η διοργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις µε θέµατα
την προστασία καταναλωτή. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται για ολόκληρη την
περιφέρεια της Νοµαρχίας ύστερα από συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των
άλλων Τοµέων.
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-Η επιµέλεια διορισµού µελών της Νοµαρχιακής Επιτροπής Εµπορίου και η
παρακολούθηση του έργου της (µόνο από τον Κεντρικό Τοµέα).
-Η επεξεργασία και διεκπεραίωση των θεµάτων που εισάγονται σε αυτή βάσει των
κείµενων διατάξεων.
-Η σύσταση και διορισµός των µελών της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού για την
εξώδικο επίλυση διαφορών ανάµεσα σε Προµηθευτές και Καταναλωτές ή Ενώσεις
Καταναλωτών και η προετοιµασία και διεκπεραίωση των εισαγοµένων σε αυτή
θεµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων ν. 2251/1984, άρθρο 11, και
ν.3297/2004, καθώς και η αναγνώριση των Σωµατείων και Ενώσεων Καταναλωτών
και η τήρηση Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών.
-Η παρακολούθηση των λιανικών και χονδρικών τιµών των προσφεροµένων, στις
προµήθειες του ∆ηµοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ν.Π.∆.∆. της Νοµαρχίας,
προϊόντων για την διαµόρφωση και πιστοποίηση των κατωτέρων, µέσων και
ανωτέρων τιµών. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται για ολόκληρη την περιφέρεια της
Νοµαρχίας.
-Η τήρηση Μητρώου Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων
Για τους Περιφερειακούς Τοµείς:
-Η έκδοση αδειών άσκησης εµπορικών επαγγελµάτων.

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
σύστασης και διορισµού των µελών της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού για την
εξώδικο επίλυση διαφορών ανάµεσα σε Προµηθευτές και Καταναλωτές ή Ενώσεις
Καταναλωτών και της προετοιµασίας και διεκπεραίωσης των εισαγοµένων σε αυτή
θεµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 2251/1984, άρθρο 11, και
3297/2004, καθώς και της αναγνώρισης των Σωµατείων και Ενώσεων Καταναλωτών
και η τήρηση Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

ε. Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
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-Η διενέργεια δειγµατοληψιών σε όλα τα είδη που υπόκεινται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις σε έλεγχο για την διακρίβωση της τήρησης των ισχυουσών
διατάξεων και την προστασία του καταναλωτή.
-Η επιθεώρηση Επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων (Επίσηµος έλεγχος τροφίµων
ΚΤΠ άρθρο 12α).
-Η τήρηση µητρώου επιχειρήσεων παραγωγής (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες κλπ.) και
εµπορίας τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
-Ο έλεγχος ψυκτικών επιχειρήσεων.
-Η έκδοση πράξεων δέσµευσης και καταστροφής αγαθών επικίνδυνων για την
δηµόσια υγεία και αποδέσµευση και διάθεση δεσµευµένων που εναρµονίσθηκαν µε
τις κείµενες διατάξεις.
-Η παρακολούθηση εφαρµογής αγορανοµικών διατάξεων που αφορούν την
επισήµανση τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
-Η συγκρότηση επιτροπής ποιοτικής εξέτασης άρτου και παρακολούθησης του
έργου της.
-Η προεδρία της συντονιστικής επιτροπής για τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων, όπως
αυτή συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3011673/5968 / 0078 / 5.6.1997 απόφαση του
Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 495/Β/1997) αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. Η
αρµοδιότητα αυτή ασκείται για ολόκληρη την Περιφέρεια της Νοµαρχίας.
-Η επεξεργασία και διεκπεραίωση θεµάτων που εισάγονται στη Νοµαρχιακή
Επιτροπή Εµπορίου βάσει των κείµενων διατάξεων.
-Η έκδοση αδειών για αγορά χύµα σπορελαίων.
-Η εφαρµογή των κανονισµών υπ’ αριθ.178/2002 και 882/2004 βάσει της κοινής
υπουργικής απόφασης 15523/2006.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

στ. Τµήµα Μετρολογίας
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
-Η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο
µετρικό σύστηµα.
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-Ο έλεγχος της νοµιµότητας των µετρικών οργάνων και σταθµικών µονάδων που
κυκλοφορούν και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο συνεργασία µε άλλες
∆ηµόσιες Αρχές.
-Η εξακρίβωση της τήρησης των περί σηµάνσεων διατυπώσεων.
-Η τήρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν όργανα µέτρησης.
-Η διενέργεια του αρχικού ελέγχου στα όργανα µέτρησης που κατασκευάζονται ή
εισάγονται από τις επιχειρήσεις, καθώς και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου αυτών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
-Ο ποσοτικός έλεγχος δειγµάτων φιαλών υγραερίου στις εγκαταστάσεις των
εταιρειών εµφιάλωσής τους.
-Η επεξεργασία και διεκπεραίωση των θεµάτων που εισάγονται στην Νοµαρχιακή
Επιτροπή Εµπορίου βάσει των κείµενων διατάξεων.
-Η διενέργεια µετρολογικών ελέγχων, στα σηµεία παραγωγής και πώλησης κάθε
είδους προσυσκευασµένων προϊόντων.

Πρόταση
Προτείνουµε όλες οι αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

ζ. Τµήµα Τουρισµού
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
-Η εκπόνηση προγραµµάτων έργων και µέτρων τουριστικής ανάπτυξης σε
συνεργασία µε την ∆/νση Προγραµµατισµού.
-Η εφαρµογή προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα για την
υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την προβολή της περιοχής του
µητροπολιτικού κέντρου στο εξωτερικό.
-Η συγκρότηση Νοµαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής προβολής και στήριξη του
έργου αυτής.
-Η κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων Τουριστικής Προβολής για την ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνεργασία ή όχι
µε τον ΕΟΤ, και η συµµετοχή σε εκθέσεις τουριστικού και αναπτυξιακού
περιεχοµένου.

Πρόταση
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Οι παραπάνω αρµοδιότητες του τµήµατος µπορούν να ασκούνται και από τα δύο
επίπεδα, (∆ήµους/Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση).

Γ.2. ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονοµικού Ελέγχου
Κεντρικού Τοµέα
Σκοπός της ∆ιεύθυνσης είναι o σχεδιασµός και προγραµµατισµός ελέγχων από τις
υπηρεσίες και κλιµάκια. Η παρακολούθηση, η συνεργασία µε υπηρεσίες της
Νοµαρχίας, η αξιολόγηση και η ενέργεια επί των εκθέσεων των εξωτερικών φορέων
όπως ΕΦΕΤ, ΣΕΕΥΜΕ, ΣΕΕ∆∆, Σ.ΕΥ.Υ.Π κλπ.

∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση προστασίας καταναλωτή και υγειονοµικού ελέγχου υπάγονται δύο (2)
τµήµατα :
α. Τµήµα Εποπτείας Ελέγχων
β. Τµήµα Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης .
Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Εποπτείας Ελέγχων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
− Η εφαρµογή του υγειονοµικού κανονισµού και των λοιπών υγειονοµικών διατάξεων
και ειδικότερα έλεγχος καταλληλότητας τροφίµων και ποτών, έλεγχος σε µαγειρεία,
εστιατόρια

και

λοιπούς

βοηθητικούς

χώρους

υγιεινής

των

εργοστασίων,

νοσοκοµείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας και όµοιων επιχειρήσεων, έλεγχος
εγκαταστάσεων

επιχειρήσεων

παροχής

υπηρεσιών

(ξενοδοχείων,

αιθουσών

δηµοσίων θεαµάτων, λουτρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων κλπ).
− Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα
δηµόσιας

υγιεινής

(όπως

υγειονοµικός

έλεγχος

χώρων,

εγκαταστάσεων,

καταστηµάτων, σχολικών κτιρίων, σχολικών κυλικείων, καθορισµός αριθµού
επιτρεπόµενων οικόσιτων ζώων).
− Ο έλεγχος των ανθυγιεινών εγκαταστάσεων και ενέργειες για την θεραπεία των
καταγγελιών των πολιτών.
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− Ο έλεγχος των µέσων συλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων, καθώς και
των χώρων φύλαξης αυτών.
− Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα υγιεινής
περιβάλλοντος

και

ειδικότερα

άδεια

διάθεσης

λυµάτων

και

βιοµηχανικών

αποβλήτων, µέτρα απολύµανσης ή φθορίωσης ύδατος, µέτρα για την χρήση ή
καύση πετρελαίου, όροι για την εγκατάσταση κοιµητηρίων, όροι για την λειτουργία
κολυµβητικών

δεξαµενών,

έλεγχος

κολυµβητικών

δεξαµενών

και

έκδοση

καταλληλότητας αυτών για χορήγηση άδειας, άδεια εκµετάλλευσης φυσικού
µεταλλικού νερού, έλεγχος και δειγµατοληψίες θαλασσίων και ποσίµων νερών.
− Οι γνωµατεύσεις για την αδειοδότηση ή την αφαίρεση αδείας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
− Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων για την περιβαλλοντική προστασία και
την πρόληψη επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
− Ο έλεγχος νεκροταφείων καθώς επίσης και απολυµάνσεις οστών και χορήγηση
βεβαίωσης για µεταφορά αυτών.
− Η χορήγηση βεβαίωσης µεταφοράς ανθρωπίνων σορών εξωτερικού.
− Η θεώρηση βιβλιαρίων υγειονοµικών επιθεωρήσεων, καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
− Η έκδοση γνωµατεύσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιµων
πωλητών.
− Η έκδοση γνωµατεύσεων για την καταλληλότητα οχηµάτων µεταφοράς τροφίµων,
ποτών κλπ.
− Η έκδοση γνωµατεύσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης µουσικής σε
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
− Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίµων σε περίπτερα αναπήρων.
− Ο έλεγχος των πλοίων από υγειονοµικής πλευράς και χορήγηση ανάλογων
πιστοποιητικών.
− Η χορήγηση βεβαίωσης ύπαρξης και ορθής λειτουργίας Συστήµατος Ανάλυσης
Κινδύνων Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP).
− Ο ετήσιος έλεγχος, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την ΠΣΕΑ, µε
συµµετοχή Επόπτη Υγείας, σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύµατα της περιφέρειας.
− Χορήγηση και ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Εποπτών ∆ηµόσιας
Υγείας /Υγιεινής.
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Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθούν στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, εφόσον αποκτήσουν
υγειονοµική υπηρεσίας και προσωπικό εποπτών δηµόσιας υγείας.:
− Ο έλεγχος νεκροταφείων καθώς επίσης και απολυµάνσεις οστών και χορήγηση
βεβαίωσης για µεταφορά αυτών.
− Η έκδοση γνωµατεύσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιµων
πωλητών.
− Η έκδοση γνωµατεύσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης µουσικής σε
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
− Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίµων σε περίπτερα αναπήρων.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα η πρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική βάση

Η επέκταση της δικαιοδοσίας των
Επιτροπών Ρύθµισης
Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (Ε.Ρ.Φ.Ξ.)
µέχρι τα όρια της οικείας Επιθεώρησης
Εργασίας, καθώς και η επέκταση των
διατάξεων περί φορτοεκφορτωτικών
εργασιών σε δήµους.

-ν.δ.1254/1949 άρθρα 8,9

ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ

Πρόταση
ΠΑ

-ν.4504/1966 άρθρο 3
-π.δ.95/1993
-ν.2639/1998
παρ.2

άρθρο

15

- 587/2005 ΓνΝΣΚ

Ο καθορισµός των ωρών έναρξης και
λήξης της εργασίας των ναυτεργατών
και των αρτεργατών

Η επέκταση της τήρησης Ηµερολογίου
Μέτρων Ασφαλείας στις οικοδοµές και

-π.δ.95/1993
-ν.2639/1998
παρ.4

ΠΑ
άρθρο

-ν.1296/1983 άρθρο 8

15

ΠΑ
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σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω των
10.000 κατοίκων. Η επιβολή προστίµου
σε εργοδότη που δεν συµµορφώθηκε
προς τις υποδείξεις που του έγιναν για
την προστασία των εργαζοµένων από
τη χρήση βενζολίου. Η χορήγηση άδειας
παρασκευής, εισαγωγής και γενικά
εµπορίας διαλυτικών, αραιωτικών,
διαβρωτικών, βερνικιών,
νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης,
καθώς και των βοηθητικών υλών που
χρησιµοποιούνται στις βαφές.

-π.δ.5/1993
-61/1975 άρθρο 8
-ν.2855/1954 άρθρο 4
-ν. 2639/1998 άρθρο 15
παρ. 5

Η επιβολή της ποινής του προστίµου σε -ν.δ.2656/1953 άρθρο 5
εργοδότες βάσει εισήγησης της οικείας
-ν.δ.763/190 άρθρο 1
Συµβουλευτικής Επιτροπής.
-ν.2639/1998
παρ.6

άρθρο

ΠΑ

15

-ΕΓΚ. ΙΚΑ. 101/1954

Η συγκρότηση συµβουλίων και
επιτροπών αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

-π.δ.369/1989

ΠΑ

-α.ν.539/1945 άρθρο 4
-ν.2639/1998
άρθρο
15παρ.
7
όπως
αντικαταστάθηκε από παρ.
14 άρθρου 21 ν. 3144/2003

Η µετάθεση της 24/ωρης ανάπαυσης
των µισθωτών γενικά των επιχειρήσεων
θεάτρου από τη ∆ευτέρα, η εξαίρεση
επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων,
υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από τις
διατάξεις περί ανάπαυσης κατά Κυριακή
και κατά ηµέρες αργίας. Η εξαίρεση από
την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων,
καφενείων κ.λ.π. που λειτουργούν ως
εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωµατικής
ανάπαυσης των µισθωτών σε άλλη
ηµέρα εκτός από Κυριακή. Η επέκταση
της ανάπαυσης σε ηµέρα Κυριακή και

-β.δ.748/1966 άρθρο 11

ΠΑ

-β.δ.179/1970
-β.δ.193/1972
-ν.549/1977 άρθρο 6
-ν.2639/1998
παρ.8

άρθρο

15
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σε ηµέρες αργίας.

Ο καθορισµός των χρονικών ορίων -ν.2224/1994 άρθρο 23
λειτουργίας καταστηµάτων φαρµακείων όπως τροποποιήθηκε από
και επιχειρήσεων.
άρθρο 12 ν. 3377/2005

∆

-ν.1483/1984 άρθρο 22
-ν.1963/1991
άρθρο
9
όπως τροποποιήθηκε από
άρθρο 13 ν. 2390/2001
-π.δ.327/1992 άρθρο 3
-ν.δ.685/1948
-ν.δ.515/1970
-ν.2639/1998 άρθρο 15
παρ.
9
όπως
αντικαταστάθηκε από την
απρ. 10 άρθρου 21 ν.
3144/2003

Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω
ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών
καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής
περιόδου, που να καθορίζει την έναρξη
ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες της
περιφέρειας του νοµού, χωρίς να είναι
δυνατό σε καµιά περίπτωση να περάσει
το 5µηνο.

-ν.2639/1998
παρ. 11

άρθρο

Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους -β.δ.575/1960
εκδοροσφαγείς
-ν.2639/1998 άρθρο
παρ. 12

Η έγκριση ή απόρριψη των οµαδικών -ν.2639/1998
απολύσεων που σχεδιάζονται από τους παρ. 10
εργοδότες.
Η χορήγηση των αδειών παραγωγών

άρθρ.6

15

ΠΑ

ΠΑ
15

άρθρο

15

ΠΑ

ν.3190/2003

και

∆/ΠΑ
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και η θεώρηση από τη νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση που ο παραγωγός
πρόκειται να διαθέσει τα προϊόντα του
(ξηροί καρποί, λάδι, οπωροκηπευτικά
κ.λ.π. αγροτικά προϊόντα σε λαϊκές
αγορές δήµων µε πληθυσµό άνω των
5000. (η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από
το Νοµ. Συµβ. Και δεν αφορά έκδοση
αδειών της περιφέρειας Ν.Α, ΑθηνώνΠειραιώς και Θεσσαλονίκης)

άρθρ.2 και 3
Π.∆.58/2005, Ν.3377/2005
- π.δ. 51/2006
- ΥΑ : Α2/1095/2007

Η παρακολούθηση της τήρησης των
περί σηµάνσεων διατυπώσεων και της
νοµοθεσίας που αφορά το µετρικό
σύστηµα.

ΠΑ

Η διενέργεια δειγµατοληψιών και
τεχνικών ελέγχων για την εξακρίβωση
της ποιότητας, γνησιότητας και νόµιµης
κυκλοφορίας τροφίµων, ποτών,
καυσίµων και γενικά ειδών κοινής
χρήσης.

Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση,
διάλυση και καθορισµό τρόπου
λειτουργίας καθώς και αριθµού αδειών
Λαϊκών Αγορών. Η χορήγηση
επαγγελµατικών και παραγωγικών
αδειών, καθώς και κάθε άλλο
αντικείµενο που αφορά τις Λαϊκές
Αγορές (η αρµοδιότητα αυτή ασκείται
από το Νοµ. Συµβ. και δεν αφορά
έκδοση αδειών της περιφέρειας Ν.Α,
Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης)

Η έκδοση αγορανοµικών διατάξεων, η
έκδοση δελτίων τιµών και η θεώρηση
τιµολογίων προµηθειών ως προς την
ικανότητα των τιµών, καθώς και ο
έλεγχος της εφαρµογής τους

άρθρ.6 ν.3190/2003
άρθρ. 2 και 3

και

∆

Π.∆. 58/2005
άρθρ.4 ν.3377/2005
- π.δ. 51/2006

-Αγορανοµικός
(136/1946)

Κώδικας

ΠΑ
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Η έγκριση καταστατικών ανωνύµων
εταιρειών και η τροποποίηση αυτών
Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων
εταιρειών

--κ.ν.2190/1920 όπως έχει
τροποποιηθεί,
συµπληρωθεί και ισχύει

ΠΑ

Η έγκριση διάσπασης Α.Ε. ή η
µετατροπή τους σε Ε.Π.Ε.
Η έγκριση σύστασης Α.Ε. µε µετατροπή
ή συγχώνευση επιχειρήσεων άλλης
µορφής (ατοµική, Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.)
Η χορήγηση άδειας απόκτησης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του κ.ν.2190/1920
Ο διορισµός µελών εκτιµητικών
επιτροπών και ο έλεγχος των εκθέσεων
εκτίµησης αυτών
Η τήρηση του µητρώου ανωνύµων
εταιρειών και η άσκηση εποπτείας επί
των Α.Ε. και επί των υποκαταστηµάτων
αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η σύσταση επιτροπής φιλικού
διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση
των διαφορών ανάµεσα σε
προµηθευτές και σε καταναλωτές ή
ενώσεις καταναλωτών και η τήρηση
αρχείων των πορισµάτων της
επιτροπής.

-2251/1994 άρθρο 11

Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και
η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων
που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του
.Ε.Φ.Ε.Τ. σύµφωνα µε τις οδηγίες του

-ν.2741/1999 άρθρα 4,5
όπως τροποποιήθηκαν από
άρθρο 21 ν. 2965/2001,
άρθρο 37 ν. 3066/2002,
άρθρα 11 και 22 ν.
3190/2003, άρθρο 11 ν.
3438/2006 και άρθρο 10 ν.
3551/2007

ΠΑ

Η τήρηση µητρώου ενώσεων

-ν.2741/1999 άρθρο 10
όπως τροποποιήθηκε από

∆

∆
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καταναλωτών.

άρθρο 6 ν.3139/2003 και
άρθρο 26 ν. 3190/2003

Η συγκρότηση της νοµαρχιακής
επιτροπής τουρισµού

ΠΑ

Η Γνωµοδότηση (από το Νοµ.
Συµβούλιο) για τις Περιοχές
Οργανωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ)

Άρθρ.29
ν.2545/1997
όπως τροποποιήθηκε από
άρθρο 51 ν. 3105/2003 και
άρθρο 26 ν. 3150/2003

ΠΑ

Η συγκρότηση επιτροπών για τον
έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών

-ν.3190/2003 Π.∆. 58/2005

∆

-ν. 3377/2005
- π.δ. 51/2006

∆ιατύπωση γνώµης (από το Νοµ.
Συµβ.) για την ίδρυση Εµπορευµατικού
Κέντρου
Ο προσδιορισµός, µε απόφαση του
Νοµάρχη, του ανώτατου αριθµού των
αδειών υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου
εντός του νοµού

ΠΑ

Άρθρ.1 παρ. 4 ν.3377/2005
- π.δ. 254/2005

Η χορήγηση, µε απόφαση του Νοµ.
Συµβουλίου, άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανοδίου εµπορίου

Άρθρο
1
ν.3377/2005

Η χορήγηση, από το Νοµ. Συµβούλιο
άδειας συµµετοχής σε
εµποροπανηγύρεις και υπαίθριες
χριστουγεννιάτικες αγορές σε νησιά
εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια,
όπου έδρα ΝΑ ή σύµπτωση µε τα όρια
της ΝΑ

Άρθρο 2 παρ. 1

Η συγκρότηση, µε απόφαση του

∆

παρ.3

∆

- π.δ. 254/2005

ΠΑ

Ν.3377/2005

Άρθρο 1 παρ.4

∆
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Νοµάρχη, της Επιτροπής Υπαίθριου
Πλανόδιου Εµπορίου

-ν.3377/2005

Καθορισµός, από το Νοµ. Συµβούλιο,
όρων και προϋποθέσεων για τη
λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς σε
προκαθορισµένους χώρους

Άρθρο
2
ν.3377/2005

παρ.2

∆

Η χορήγηση, µε απόφαση του Νοµ.
Συµβουλίου, άδειας συµµετοχής σε
Κυριακάτικη Αγορά

Άρθρο
1
ν.3377/2005

παρ.4

∆

- π.δ. 254/2005

Η έγκριση, µε απόφαση του Νοµ.
Συµβουλίου, της λειτουργίας
Κυριακάτικών Αγορών σε πόλεις της ΝΑ
Αθηνών-Πειραιώς µε πληθυσµό άνω
των 100.000 κατοίκων και στις άλλες
ΝΑ στις πόλεις µε πληθυσµό άνω των
20.000 κατοίκων

∆ιενέργεια ελέγχων και επιβολή (µε
απόφαση Νοµάρχη) προστίµων για
ανακριβείς ή παραπλανητικές
εκπτώσεις ή προσφορές

∆

Άρθρ.13 ν.3377/2005

Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας
περιπτέρου, καφενείου, κυλικείου ή
κουρείου σε περίπτωση αλλαγής θέσης
ή κατάργησης ή ανάκλησης άδειας

Η χορήγηση, από το Νοµ. Συµβούλιο,
αδειών λειτουργίας εκθέσεων βιβλίων

Η επικοινωνία και η ενηµέρωση των
καταναλωτών για θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Εµπορίου

ΠΑ

∆

Άρθρ.17 ν.
3377/2005
όπως τροποποιήθηκε από
άρθρο 13 ν. 3557/2007

∆

∆
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Η κωδικοποίηση µηνυµάτων των
καταναλωτών

∆

Η χορήγηση, από το Νοµ. Συµβούλιο,
άδειας ιδρύσεως καταστήµατος λιανικού
εµπορίου όταν η συνολική επιφάνεια
του εµπορικού καταστήµατος
υπερβαίνει ένα ορισµένο όριο τµ

Άρθρ.10 ν.3377/2005

∆

Η επιβολή προστίµων, από το
Νοµάρχη, για παραβίαση όρων άδειας
καταστήµατος λιανικού εµπορίου που
χορηγήθηκε από τη ΝΑ

Άρθρ.10 παρ.7

∆

-ν.3377/2005
- ΑΓΟΡ.∆ΙΑΤ. 1/2006

Η διοργάνωση ενηµερωτικών
εκποµπών, µηνυµάτων, ανακοινώσεων
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
καθώς και η διοργάνωση και συµµετοχή
σε εκδηλώσεις µε θέµα την προστασία
και ενηµέρωση του καταναλωτή

∆

Η κατάταξη καφενείων,
ζαχαροπλαστείων και λοιπών
παροµοίων κέντρων και καταστηµάτων
σε κατηγορίες

∆

Η παράταση, µε απόφαση του Νοµ.
Συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου
πλαισίου λειτουργίας των
καταστηµάτων κάθε είδους

Άρθρ.12 παρ.2

ΠΑ

–ν.3377/2005

Παρακολούθηση και εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί διδάκτρων
φροντιστηρίων, ιδιωτικών σχολείων
κ.λ.π.

ΠΑ

Η διενέργεια διαγωνισµών για την
ανάδειξη χορηγητών σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις για ιδρύµατα του

ΠΑ
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∆ηµοσίου, Οργανισµούς και Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.)

Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση
Εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), η
ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και η
εποπτεία αυτών

-ν. 3377/2005

Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Εξαγωγικού Εµπορίου

Άδειες ίδρυσης υπεραγορών λιανικού
εµπορίου (από το Νοµ. Συµβούλιο)

ΠΑ

Άρθρ. 10 ν. 2323/1995
όπωε τροποποιήθηκε από
άρθρο 10 ν. 2741/1999,
άρθρο 10 ν. 3377/2005,
άρθρο 26 ν. 3419/2005,
άρθρο 25 ν. 3468/2006 και
άρθρο 12 ν. 3557/2007

Η έγκριση, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, αποφάσεων, κανονισµών,
οργανισµών, προγραµµάτων, σύστασης
Επιτροπών και λοιπών πράξεων των
Νοµικών Προσώπων, Οργανισµών και
Επιχειρήσεων που εποπτεύονται από
το Υπουργείο και η άσκηση εποπτείας
σ’ αυτά

Η τήρηση Μητρώου Χονδρεµπόρων
πρωτογενών προϊόντων γης (και
ανθέων), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας

Η επιµέλεια για τον διορισµό των µελών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου
Εξαγωγικού Εµπορίου και η
παρακολούθηση του έργου του

∆

∆

ΠΑ

Άρθρ.8 ν.3377/2005

ΠΑ

ΠΑ
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Χορήγηση αδειών (από τις αρµόδιες
διευθύνσεις Εµπορίου) καταλληλότητας
εκθεσιακών χώρων στεγασµένων
µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή
µικτών

Άρθρ. 92 ν.2084/1992, ν.
2414/96,
άρθρ.
10
ν.2741/99
όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο
6 ν.3139/2003 και άρθρο
26 ν. 3190/2003

H χορήγηση άδειας εργασίας σε
αλλοδαπούς , προκειµένου να
απασχοληθούν στην περιφέρεια ενός
νοµού.

- ΚΥΑ 4803/13/1992

Η κύρωση εσωτερικών κανονισµών
εργασίας επιχειρήσεων κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 3789/1957. Η έγκριση
ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων
εργαζοµένων κατά διατάξεων
κανονισµών εργασίας, βάσει της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. Η
επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης
εσωτερικών κανονισµών εργασίας και
σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες, που απασχολούν προσωπικό
κάτω των 70 και όχι κάτω των 40
προσώπων. Η εκδίκαση εφέσεων κατά
ποινών, που επιβάλλονται στους
εργαζόµενους µε βάση τους
κανονισµούς εργασίας που έχουν
κυρωθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ.
3789/1957.
Η επιβολή της ποινής του προστίµου σε
εργοδότες, βάσει εισηγήσεως της
οικείας Συµβουλευτικής Επιτροπής

ΠΑ

- π.δ. 95/1993
- ν. 2639/1998 άρθρο 15
παρ. 1

-ν.δ. 3789/1957

ΠΑ

-π.δ. 369/1989
-π.δ. 95/1993
-β.δ. 179/1970
-ν. 2639/1998 άρθρο 15
παρ.3

-ν.δ. 2656/1953 άρθρο 5

ΠΑ

-ν.δ. 763/1970 άρθρο 1
-ν. 2639/1998
παρ. 6

Η έγκριση από τον οικείο Νοµάρχη της
αποφάσεως της Επιτροπής Ρύθµισης
Φορτοεκφορτώσεων Λιµένα µε την
οποία επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή
της προσωρινής αφαίρεσης του

∆

άθρο

15

-π.δ. 369/1989 άρθρο 12
όπως τροποποιήθηκε από
άρθρο 27 ν. 3227/2004

ΠΑ
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βιβλιαρίου Επαγγελµατικής ταυτότητας
φορτοεκφορτωτή

-453/2005 ΓνΝΣΚ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι Νοµαρχίες ασκούν σήµερα πολλές αρµοδιότητες στα θέµατα χωροταξίας,
πολεοδοµίας και περιβάλλοντος. Αποφασιστικού ή γνωµοδοτικού χαρακτήρα
αρµοδιότητες βρίσκονται διάσπαρτες σε πλήθος νοµοθετηµάτων. Τα σηµαντικότερα
από αυτά είναι το ν.δ. 16/1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του
Κράτους», ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ν. 1577/1985, Φ.Ε.Κ. 210, Α), ο ν.
1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33, Α), ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124, Α), ο ν. 1650/1986 και ο ν.
3010/2002, και ο Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ/µα 14/1999,
Φ.Ε.Κ. ∆, 580).
Η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών, σε επίπεδο Νοµαρχίας, για την άσκηση
όλων αυτών των αρµοδιοτήτων έχει συνήθως την ακόλουθη δοµή:

Α. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
Οι αρµοδιότητες της ∆/νσης είναι: η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο έλεγχος των
οικοδοµών καθώς και ο έλεγχος και οι τροποποιήσεις εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων.

∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Πολεοδοµίας υπάγονται πέντε ( 5 ) Τµήµατα :
α.Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων
β.Τµήµα έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών
γ.Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών
δ.Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
ε.Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης
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Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Εφαρµογής Πολεοδοµικών Σχεδίων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Η τήρηση αρχείου χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, διαταγµάτων,
πινακίδων εφαρµογής, εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων δόµησης,
τεχνικών εκθέσεων και διαγραµµάτων εφαρµογής, διαγραµµάτων πινάκων και
λοιπών στοιχείων των κυρωµένων πράξεων εφαρµογής, η παροχή πληροφοριών και
η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων
- Ο έλεγχος εφαρµογής των ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, ο έλεγχος και η
έγκριση των υψοµετρικών µελετών
- Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού
και τοπογραφικών διαγραµµάτων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών
- Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης λόγω
ρυµοτοµίας και η τήρηση της σχετικής διαδικασίας
- Η έκδοση βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδοµησιµότητας οικοπέδων εντός και εκτός
εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχών
- Η τήρηση του αρχείου του τµήµατος
- Η διακοπή και συνέχιση οικοδοµικών εργασιών για λόγους που σχετίζονται µε το
αντικείµενο του τµήµατος
- Ο έλεγχος των οικοδοµών από άποψη ορθής εφαρµογής των οικοδοµικών και
ρυµοτοµικών γραµµών ως και υψοµέτρων
- Ο καθορισµός προσωρινών οριογραµµών ρέµατος
- Η χορήγηση βεβαιώσεων υψοµέτρου.

β. Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
- Ο έλεγχος πληρότητας υποβαλλοµένων µελετών προς έκδοση οικοδοµικών
αδειών.
Ο έλεγχος των υποβαλλοµένων µελετών και η τήρηση της διαδικασίας έκδοσης
οικοδοµικών αδειών πάσης φύσεως (ανέγερσης , κατεδάφισης κλπ).
- Η έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας.
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- Η έγκριση τοποθέτησης εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης
και ραδιοφώνου .
- Η παροχή πληροφοριών σε θέµατα ΓΟΚ και λοιπών πολεοδοµικών διατάξεων
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
- Ο προέλεγχος οικοδοµικών αδειών .
- Η έκδοση βεβαιώσεων χώρων κυρίας χρήσης για τη λειτουργία επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων κλπ.
- Η διαδικασία νοµιµοποίησης κτισµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ΓΟΚ 85 και
το άρθρο 8 παρ.8 εδάφ.5 του Ν.1512/85 και η εξαίρεση από κατεδάφιση σύµφωνα
µε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου καθώς και προϋφιστάµενων του ΓΟΚ/55.
- Η διαδικασία παράτασης ισχύος οικοδοµικής άδειας σε περίπτωση διακοπής των
εργασιών χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων ή λόγω ανώτερης βίας.
- Η τήρηση της διαδικασίας πραγµατοποίησης µεταφοράς συντελεστή δόµησης στο
ωφελούµενο ακίνητο , έκδοση απόφασης & οικοδοµικής αδείας .
- Η διακοπή και η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών για λόγους που έχουν σχέση µε
το αντικείµενο του τµήµατος .
- Η διαδικασία ανάκλησης

και ακύρωσης οικοδοµικών αδειών και επιστροφής

υποβληθεισών µελετών προς έκδοση οικοδοµικών αδειών µετά την παρέλευση
εννιαµήνου.
- Η υπογραφή δηλώσεων για εισφορά θέσεων στάθµευσης .
-

Η

αποστολή

αντιγράφων

οικοδοµικών

αδειών

σε

Ο.Τ.Α.

,

∆.Ο.Υ.

,

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κλπ.
- Η αποστολή στατιστικών στοιχείων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

γ. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Η τήρηση της κατά νόµο διαδικασίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
- Ο έλεγχος των εκτελούµενων οικοδοµικών εργασιών µε βάση τις εγκεκριµένες
µελέτες των οικοδοµικών αδειών.
- Η τήρηση διαδικασίας εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων , Ν.
720/77, 1337/83 (τρίτη φάση) , 410/68 , 1512/85 (άρθρο 9 παρ.8) .
- Ο έλεγχος νοµιµότητας υφιστάµενων χρήσεων και η τήρηση διαδικασίας σφράγισης
παράνοµων χρήσεων.
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- Ο έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων και η τήρηση διαδικασίας περί επικίνδυνων
οικοδοµών ως και η επιβολή µέτρων ασφαλείας .
- Ο έλεγχος οικοδοµών για υγρασίες και η τήρηση της σχετικής διαδικασίας .
- Η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.
- Η διαδικασία σύνδεσης κτισµάτων και εγκαταστάσεων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας
(∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) και παράταση εργοταξιακών παροχών.
- Η διακοπή και η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών για λόγους που έχουν σχέση µε
το αντικείµενο του Τµήµατος.

δ. Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Η τροποποίηση εγκεκριµένου σχεδίου και τροποποίηση και καθορισµός όρων και
περιορισµών δόµησης .
- Η επίβλεψη και παρακολούθηση συνολικών και µεµονωµένων πράξεων
εφαρµογής, διορθωτικές πράξεις και λοιπές ενέργειες διαχείρισης των κυρωµένων
πράξεων εφαρµογής.
- Οι αναστολές έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών
εν όψει τροποποίησης σχεδίου .
- Οι άρσεις απαλλοτριώσεων σε συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις .
- Οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ΓΟΚ /85 (άρθρο 21 παρ. 1,2)
- Η αναγνώριση οδού σε οικισµούς προ του 1923.
- Οι άρσεις ασυµφωνιών µε τροποποίηση σχεδίου µικρής κλίµακας .
- Ο καθορισµός όρων δόµησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις ήσσονος σηµασίας σε
εκτός σχεδίου περιοχές ( άρθρο 9 παρ. 1 του Π.∆/τος 6-10-78 ΦΕΚ 538 τ.∆΄).
- Η αναθεώρηση συγκεκριµένων σχεδίων ( τροποποιήσεις εντοπισµένης κλίµακας),
η τροποποίηση και ο καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης σε εντοπισµένη
κλίµακα των εγκεκριµένων σχεδίων και οι αναστολές έκδοσης οικοδοµικών αδειών
και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στην ίδια κλίµακα.
- Η έγκριση οικοδόµησης οικοπέδων πριν από την κύρωση των πράξεων εφαρµογής
σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις διατάξεις του Ν.1337/83.
- Η διαδικασία έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή της εισφοράς σε
χρήµα ύστερα από την πράξη εφαρµογής .
- Η τήρηση αρχείου του τµήµατος.
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- Η σύσταση 5µελούς Επιτροπής

πολεοδοµικού Σχεδιασµού µε απόφαση

Νοµαρχιακού Συµβουλίου ( παρ. 1 του αρ. 6 του Ν. 2508 / 1997 (ΦΕΚ Α’ 234))

Προτάσεις
Η υφιστάµενη νοµοθεσία κατατάσσει τα Ρυθµιστικά Σχέδια (ΡΣ), τα Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) στο επίπεδο του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Στις
αρµοδιότητες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να µεταφερθεί η έγκριση
σχεδίου πόλεως ή τροποποίησή του, ο καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης,
και η κύρωση των Πράξεων Εφαρµογής που υλοποιούν την Πολεοδοµική Μελέτη,
στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού (ΓΠΣ).
Η διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και εφαρµογής των µελετών αυτών θεσµοθετείται
µε τους βασικούς Νόµους 1337/83 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη..» και 2508/97 «Βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών ..» καθώς και
τον Νόµο 3044/02 «Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρύθµιση άλλων θεµάτων
αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε».

Ειδικότερα, προτείνεται να µεταφερθούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση:

i. Η γνωµοδότηση για :
- Τον προσδιορισµό των αστικών συγκροτηµάτων, όπου θα εκπονηθούν Ρ.Σ. και τον
καθορισµό των ορίων της περιοχής τους.(Ν.2508/97 αρθ.2 παρ. 1 και 2).
- Την έγκριση του Ρ.Σ. και του αντίστοιχου προγράµµατος περιβάλλοντος (Ν.2508/97
αρθ.2 παρ.3).
- Το ποσοστό που παρέχουν από τα έσοδα τους οι α΄βάθµιοι ΟΤΑ στον Οργανισµό
Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου και τον τρόπο απόδοσής του (Ν.2508/97 αρθ. 3
παρ. 6γ).
- Την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ όταν η διαδικασία κινείται από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.(Ν.2508/97 αρθ.5 παρ.3,4, και 5).
- Την έγκριση γενικών κατευθύνσεων για τις Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης
Πολεοδόµησης - ΠΕΡΠΟ.(Ν.2508/97 αρθ.24 παρ.3).
- Την πρόταση Ανάπλασης «προβληµατικών» περιοχών, όταν η διαδικασία κινείται
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και την προκαταρκτική πρόταση.(Ν.2508/97 αρθ.9 παρ.3
και 4).
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- Την πρόταση της Πολεοδοµικής Μελέτης Επέκτασης (Ν.1337/83 αρθ.7 παρ.1).
Η συµµετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Εφαρµογής Ρυθµιστικού
Σχεδίου (Ν.2508/97 αρθ.3 παρ.3 ).
Η εποπτεία/έλεγχος της δραστηριότητας του Φορέα Ανάπλασης, εφόσον έχει
εγκρίνει την προκαταρκτική πρόταση (αρθ.10 παρ.5).

ii. Απόφαση / Έγκριση για :
-

Τη

σύσταση

ΝΠ∆∆

ή

Επιτροπής

Πολεοδοµικού

Σχεδιασµού

για

την

παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ (Ν.2508/97 αρθ. 6
παρ. 1,2 και 5 ).
- Τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διοίκηση των ΝΠ∆∆ του άρθρου 6
παρ. 1 και 2.(Ν.2508/97 αρθ.6 παρ.3).
- Την υπαγωγή περιοχών εντός σχεδίου ή εντός οικισµών προ του 1923 σε
«προβληµατικές περιοχές»-Απόφαση Νοµάρχη (Ν.2508/97 αρθ.15 παρ.1).
- Την κύρωση της πράξης εφαρµογής, µε εξαίρεση τους ΟΤΑ στους οποίους
µεταβιβάζεται έγκρισης της Πολεοδοµικής Μελέτης. - Απόφαση Νοµάρχη.(Ν.2508/97
αρθ.7 παρ.8).
- Τη µείωση της απόστασης των 250µ. σε ιδρυόµενα ή επεκτεινόµενα κοιµητηρίων
από οικισµούς, όπως έχει οριστεί στο Π∆ 1128/80. (αρθ.29 παρ.1α και1γ).
- Την προκαταρκτική πρόταση Ανάπλασης, αν η περιοχή εµπίπτει σε δύο ή
περισσότερους α΄βάθµιους ΟΤΑ και δεν περιλαµβάνει παραδοσιακό οικισµό ή
αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο ή ιστορικό κέντρο. (Ν.2508/97 αρθ.9 παρ.5 και
6).
- Την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών -µέχρι δύο χρόνια- αν εκπονείται
πολεοδοµική

µελέτη

Ανάπλασης

και

έχει

εγκρίνει

την

προκαταρκτική

πρόταση.(Ν.2508/97 αρθ.9 παρ.8).
- Το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης της υπό Ανάπλαση περιοχής.(Ν.2508/97
αρθ.14 παρ.3.)
- Την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εργασιών σε «προβληµατικές»
περιοχές υπό Αναµόρφωση.(Ν.2508/97 αρθ.15 παρ.3).
- Την έγκριση και τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων και τον καθορισµό όρων
δόµησης

σε

αγροτικούς

οικισµούς,

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

38

του

Ν.1337/83.(Ν.3044/02 αρθ.10 παρ.1α).
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-Την έγκριση των πολεοδοµικών µελετών Ανάπλασης και Αναµόρφωσης.(Ν.3044/02
αρθ.10 παρ.1β και 3αα,3ββ).
- Την τροποποίηση εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως και καθορισµό και τροποποίηση
όρων δόµησης οικισµών εκτός από, τις παράκτιες περιοχές και σε βάθος δύο ΟΤ
από την ακτή, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων που καθορίζονται µε Απόφαση
ΥΠΕΧΩ∆Ε στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, περιοχές φυσικού κάλους,
αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση ή δασικές εκτάσεις καθώς και περιοχές ή
οικισµούς που προστατεύονται.- διεθνείς συνθήκες, παραδοσιακοί οικισµοί κλπ.
(Ν.3044/02 αρθ.10 παρ.2).

iii. Κίνηση της διαδικασίας για:
-

Την

πολεοδόµηση

οικισµών

ή

τη

σύνταξη

Πολεοδοµικής

Μελέτης

Επέκτασης.(Ν.2508/97 αρθ.7 παρ.3,Ν.1337/83 αρθ.23 παρ.2).
- Την σύνταξη µελέτης Ανάπλασης ορισµένης περιοχής.(Ν.2508/97 αρθ.9 παρ.2γ).
- Την οριοθέτηση και των καθορισµό όρων δόµησης των οικισµών µε πληθυσµό
µέχρι 2.000 κατοίκους.(Π∆ 24.4/3.5.1985 αρθ.3).

iv. Επιπλέον οι αρµοδιότητες για:
- Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου (Ν∆ 17.7.23)
- Αναγνώριση οδού προϋφισταµένης του 1923 (Ν∆ 17.7.23)
- Κύρωση πράξεων αναλογισµού (Ν∆ 17.7.23)
- Καθορισµό της γραµµής δόµησης σε παραλιακά οικόπεδα (Π∆ 24/85)
- Εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/83)
- Χαρακτηρισµό Οικοδοµικού Τετραγώνου, δοµηµένου ή µη, ως ενεργού, για όλες τις
περιοχές της χώρας εκτός εκείνων αρµοδιότητας των Οργανισµών Αθήνας και
Θεσσαλονίκης (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 1577/85-ΦΕΚ 210/Α)
- Συγκρότηση τετραµελούς επιτροπής που εξετάζει ενστάσεις κατά της εκθέσεως
αυτοψίας κατά της διαδικασίας χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων
κατασκευών (άρθρο 1 Π∆. 267/1998).
- Καθορισµό λατοµικών περιοχών
- Εγκριση, στο πλαίσιο του σχεδιασµού της διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο
Νοµού, της µελέτης εντοπισµού των χώρων για τις εγκαταστάσεις (α' φάση) καθώς
και την κυρίως µελέτη όπου εξειδικεύεται η µέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων της
περιοχής (β' φάση)
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= Παραχώρηση δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπια και δάση για κατασκευή
στρατιωτικών εγκαταστάσεων (άρθρο 17 παρ. 2, Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189/Α)
- Εγκριση περιβαλλοντικών όρων στις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία
περιπτώσεις για ορισµένες δραστηριότητες (άρθρο 2, Ν.3010/02 Απ 15393/2332/02)
- Χωροθέτηση στο γεωργικό χώρο γεωργικών και εξωγεωργικών δραστηριοτήτων
(άρθρο 1 παρ. 1β του Π∆ 189/85 ΦΕΚ 75/Α)
- Κατανοµή, οριοθέτηση, αλλαγή χρήσης και προστασία των φυσικών πόρων του
πρωτογενή τοµέα (άρθρο 1 παρ. 1α Π∆ 189/85 ΦΕΚ 75/Α)
- Λήψη µέτρων για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για την ύδρευση
και επιβολή περιορισµών στην χρήση των υδάτινων πόρων – έκδοση Απόφασης
κανονιστικού περιεχοµένου για την προστασία του υδάτινου δυναµικού.
- Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας και κήρυξη ως καταδαφιστέα τα εκεί κτίσµατα
και κατασκευές.
- Κήρυξη στοιχείων της φύσης και του τοπίου ως διατηρητέων µνηµείων της φύσης
(άρθρο 3 παρ. 3 Ν∆ 996/71-ΦΕΚ 192/Α)
- Εκδοση απαγορευτικών διατάξεων για τη θήρα (άρθρο 4,7 και 11 Ν.177/75 -ΦΕΚ
205/Α)
- Έκδοση και ανάκληση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδάτινων πόρων σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 1739/87 και
άρθρο 3 παρ. 1β Π∆ 256)
- Ανάθεση µελετών διευθέτησης χειµάρρων, τον έλεγχο, την επεξεργασία και την
µέριµνα για την έγκρισή τους (άρθρο 8 παρ. 2γ Π∆ 46/91)
- Σχεδιασµό των αναδασώσεων, λευκοκαλλιέργειας και δενδροστοιχιών και την
κατάρτιση πολυετών προγραµµάτων σε επίπεδο νοµού (άρθρο 8 παρ. 2β και 2δ Π∆
46/91)
- Ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων θηραµάτων, µονίµων καταφυγίων και
ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών (άρθρο 3 Ν. 177/75)
- Εκτέλεση µεγάλων δασικών έργων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων (άρθρο 58
παρ.1 Ν. 998/79)
- Καθορισµό κατά περίπτωση των αναγκαίων µέσων και υλικών απορρύπανσης που
πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσσιες τουριστικές εγκαταστάσεις (άρθρο 5 παρ. 4 Ν.
743/77-ΦΕΚ 319/Α).
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Β. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας
Το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στον χωροταξικό σχεδιασµό θεσµοθετήθηκε το
1999, µε τον Ν. 2742 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη»(ΦΕΚ
207Α΄/99).
Η ουσιαστική συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό σχεδιασµό
είναι αρκετά περιορισµένη, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Α΄ και Β΄ βαθµού, δεν
συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης του Γενικού Πλαισίου καθώς και των Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού.
Από τις περιορισµένες αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προτείνεται
να µεταφερθούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση οι εξής:

Γνωµοδότηση για:
- Τον χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων -ΠΟΑΠ∆.(αρθ.10 παρ.5γ).
- Τον χαρακτηρισµό των Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων -ΠΕΧΠ.(αρθ.11
παρ.1).
- Την πρόταση για την κίνηση της διαδικασίας Σχεδίων Ολοκληρωµένων Αστικών
Παρεµβάσεων -ΣΟΑΠ.(αρθ.12 παρ.4,5).

Ενηµέρωση για τα πορίσµατα των εκθέσεων που αφορούν:
- Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών
Πλαισίων.
- Την αποτίµηση «της εφαρµογής των µέτρων, µέσων…..» για τις Περιοχές Ειδικών
Χωρικών Παρεµβάσεων-Π.Ε.Χ.Π.(αρθ.11 παρ.6).

Κίνηση της διαδικασίας για:
-

Την

κατάρτιση

των

Σχεδίων

Ολοκληρωµένων

Αστικών

Παρεµβάσεων-

Σ.Ο.Α.Π.(αρθ.12 παρ.6).

Παρακολούθηση για :
- Την εφαρµογή των προγραµµάτων των Σχεδίων Ολοκληρωµένων Αστικών
Παρεµβάσεων-Σ.Ο.Α.Π, όταν η περιοχή επέµβασης εµπίπτει στα όρια δύο ή
περισσότερων ΟΤΑ.(αρθ.12 παρ.9).
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Γ. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Περιβάλλοντος , υπάγονται τέσσερα (4) Τµήµατα :
α. Τµήµα Σχεδιασµού και Περιβαλλοντικών ∆ράσεων
β.Τµήµα Εγκρίσεων και Αδειών
γ.Τµήµα Ελέγχου και Μετρήσεων
δ.Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Σχεδιασµού και Περιβαλλοντικών ∆ράσεων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
-

Η

εισήγηση,

εκπόνηση

και

υλοποίηση

περιβαλλοντικών

δράσεων

και

πρωτοβουλιών σε Νοµαρχιακό επίπεδο.
- Η παροχή περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης.
- Η τεχνική τεκµηρίωση, βιβλιογραφική και µηχανογραφική υποστήριξη µε
παρακολούθηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και τήρηση αρχείου
των αποφάσεων του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της Νοµαρχίας, του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας και YΠΕΧΩ∆Ε για έργα Α’ Κατηγορίας.

β. Τµήµα Εγκρίσεων και Αδειών
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Οι εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων.
- Οι εκδόσεις αδειών για την διαχείριση στερεών αποβλήτων .
- Η εισήγηση για άδεια διάθεσης αστικών λυµάτων από σταθµούς επεξεργασίας και
βιοµηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες .
- Η εισήγηση – γνωµοδότηση για Περιβαλλοντικούς Όρους έργων ή δραστηριοτήτων
Α΄ Κατηγορίας στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο .
- Οι εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ή δραστηριότητες Β΄ Κατηγορίας /4ης
Υποκατηγορίας .
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- Οι κατά περίπτωση εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ή δραστηριότητες Β΄
Κατηγορίας / 3ης Υποκατηγορίας κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Αττικής .

γ. Τµήµα Ελέγχου και Μετρήσεων
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων και µετρήσεων
- Η επιβολή κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση / τήρηση περιβαλλοντικών όρων .

Πρόταση
Πριν προχωρήσουµε στη διατύπωση προτάσεων είναι αναγκαίο να γίνουν δύο
επισηµάνσεις
προβλεπόµενες

ως

προς

τη

πολεοδοµικές

µεθοδολογία

που

αρµοδιότητες

της

ακολουθείται.
σηµερινής

Πρώτων,

οι

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης, γίνεται απόπειρα να διαχωριστούν σε αρµοδιότητες επιτελικέςσχεδιασµού (που προτείνεται να µεταφερθούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση) και
σε εκτελεστικές- διεκπεραιωτικές (που προτείνεται να µεταφερθούν στου νέους
∆ήµους). ∆εύτερον, µε βάση το παραπάνω σκεπτικό, θα πρέπει να δηµιουργηθούν
∆ιευθύνσεις Πολεοδοµίας σε όλους του ∆ήµους, που θα ασκούν αυτές τις
εκτελεστικές αρµοδιότητες, κάτι που δεν συµβαίνει σήµερα, καθώς σε πάρα πολλούς
∆ήµους δεν υπάρχει καθόλου ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, και όλες οι πολεοδοµικές
αρµοδιότητες (ακόµα και οι πιο απλές π.χ. έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών
µικρής κλίµακας για τοποθέτηση ενός κλιµατιστικού ή µιας πέργκολας) ασκούνται
από τις ∆ιευθύνσεις Πολεοδοµίας των αντίστοιχων Νοµαρχιών.

Πρόταση για µεταφορά αρµοδιοτήτων στον τοµέα του περιβαλλοντικού σχεδιασµού
Η βασική νοµοθεσία που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και θεσπίζει
κανόνες, καθορίζει κριτήρια και µηχανισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος
θεσµοθετήθηκε µε τους Νόµους 1650/86 και 3010/02, ο οποίος εναρµονίζει τον
Ν.1650/86 σύµφωνα µε τις Οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ευρωπαικής Ενωσης.
Επιπλέον, έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες κατατάσσουν το σύνολο
των έργων και των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις που
επιφέρουν στο περιβάλλον.
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Από τις ανωτέρω συνοπτικά περιγραφόµενες αρµοδιότητες της σηµερινής
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προτείνεται να µεταφερθούν στην Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση οι εξής:

Γνωµοδότηση για:
Την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Μ.Π.Ε. στα έργα ή
δραστηριότητες της Κατηγορίας Α΄ και κατηγορίας Β3. (Ν.3010/02 αρθ.2 παρ.2 και
Απ.ΗΠ 15393/2332/02).
Τον

καθορισµό

αντιθορυβικών

ζωνών

γύρω

από

βιοµηχανίες,

δρόµους

κλπ.(Ν.1650/86 αρθ.14 παρ.6).
Τον χαρακτηρισµό και οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων – ΠΟΑΠ∆.(Ν. 1650/86 αρθ.24 παρ.3β).

Ανάθεση ή Εκτέλεση για:
Μελέτες/Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας σε υδατορέµατα (Ν.3010/02 αρθ.2 παρ.
2).
Μελέτες καθορισµού αντιθορυβικών ζωνών γύρω από βιοµηχανίες, δρόµους
κλπ.(Ν.1650 /86 αρθ.14 παρ. 6).
Μελέτες

χαρακτηρισµού

περιοχών

ως

«ζώνες

ειδικών

περιβαλλοντικών

ενισχύσεων».(Ν.1650 /86 αρθ.23 παρ.1).

Έλεγχος για:
Την τήρηση των διατάξεων για τα υδατορέµατα.(Ν.3010/02 αρθ.5 παρ.2 εδαφ.2)

Απόφαση / Έγκριση για:
Τους περιβαλλοντικούς όρους για έργα ή δραστηριότητες της Κατηγορίας Β4,
εφόσον δεν πραγµατοποιούνται από Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων (Ν.3010/02
αρθ.2 παρ.3 και Απ ΗΠ 15393/2332/02).
Τους περιβαλλοντικούς όρους σε έργα ή δραστηριότητες της Κατηγορίας Γ΄, εφόσον
παραπέµπονται από τον αρµόδιο α΄βάθµιο ΟΤΑ.(Ν.3010/02 αρθ.2 παρ. 4).
Τη συγκρότηση Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος-ΚΕΠΠΕ.(Ν.1650/86
αρθ. 26 παρ. 1).
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Τον χαρακτηρισµό περιοχών /στοιχείων /τοπίου ως αντικείµενα προστασίας και
διατήρησης και την επιβολή περιορισµών, εφόσον έχει µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα
µε Π∆.(Ν.1650/86 αρθ.21 παρ.5).
Την καταβολή προστίµου µέχρι 60.000 ευρώ στους προκαλούντες ρύπανση ή
υποβάθµιση του περιβάλλοντος.(Ν.1650/86 αρθ.4 παρ.1).
Τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης (προσωρινή ή οριστική), εφόσον προκαλεί
ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. (Ν.1650/86 αρθ.30 παρ. 2).
*{Επισηµαίνεται ότι, µε την Απόφαση ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) η
κατηγοριοποίηση για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες διακρίνει 2
Κατηγορίες (Α και Β) και 4 Υποκατηγορίες (1η, 2η, 3η, 4η).
Το σύνολο των έργων /δραστηριοτήτων ανήκει σε 4 σαφείς κατηγορίες - Α1, Α2 και
Β3, Β4.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε εκδίδει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Α1
Κατηγορία .
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ εκδίδει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Α2
Κατηγορία.
Επιπλέον, κατατάσσει την Κατηγορία Β3 ως προς την έγκρισή της σε ανάλογες
διοικητικές ευθύνες, όπως η Κατηγορία Α2 (Περιφέρεια) ή Β4 (Νοµαρχία).
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ εκδίδει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Κατηγορία
Β4.
Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για τις Κατηγορίες Α1, Α2, Β3 και
ενηµερώνεται για την κατάταξη έργων Κατηγορίας Β3 σε διοικητική ευθύνη
Νοµαρχίας

ή

Περιφέρειας.

Ενηµερώνεται,

επίσης,

για

την

Προκαταρκτική

Περιβαλλοντική Εκτίµηση έργων Κατηγορίας Α1 και Α2.
Τέλος, η ΝΕΧΩΠ γνωµοδοτεί για τις Προκαταρκτικές Εκτιµήσεις των Κατηγοριών Α1,
Α2 και Β3.
Ειδικότερα η πρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:

180

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Πρόταση

Καθορισµός όρων και περιορισµών
δόµησης σε αγροτικούς οικισµούς

-ν.δ. του 1923 (ΦΕΚ 228 Α΄) άρθρο
3

Π.Α.

-ν. 1337/1983 άρθρο 38
-ν. 2831/2000 άρθρο 29
-ΚΒΠΝ άρθρο 111
(σχ. 700/2001 ΓνΝΣΚ)
Καθορισµός και τροποποίηση όρων και
περιορισµών δόµησης σε αυτά, καθώς
και έγκριση πολεοδοµικήςµελέτης
ανάπλασης και αναµόρφωσης

-ν. 1622/1986 άρθρα 23 & 38 τα
οποία καταργήθηκαν µε το άρθρο
64 ν. 2218/1994

Π.Α.

-ν. 1650/1986 άρθρα 4 (όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 ν.
3010/2002) 26 και 27
-ν. 2508/1997 άρθρα 11-15
-ν. 2831/2000 άρθρο 29
-π.δ. 183/1986

Η ρύθµιση κτιριολογικών θεµάτων
(όπως ο καθορισµόςυπέργειων ή εν
µέρει υπογείων στεγασµένων χώρων
στάθµευσης αυτοκινήτων)

Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση
εξαιτίας µικρών παραβάσεων

-Υ.Α.
69269/1990
(σχ.
132372/2004 ΕΓΚ.ΥΠΕΧΩ∆Ε)

∆.

-Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 όπως
τροποποιήθηκε από τις Κ.Υ.Α.
ΕΥΠΕ/ΟΙΚ.129079/04,
145799/2005 και 126880/2007
- Ν. 2831/2000 άρθρο 2στ
-ν. 3212/2003 άρθρο 9

Π.Α.

-Υ.Α. 8957/2004
-ΚΒΠΝ άρθρο 387
-σχ. 1028957/1280/∆ΕΑ/04
50178/2006 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε

και

-1001172/1037/ΑΕ-Α/04
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ΕΓΚ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9732/2004 Κ.Υ.Α.
Όταν εκτάσεις γης που αποτελούν ή
πρόκειται να συνενωθούν σε ενιαίο
ακίνητο που τέµνεται από τα όρια δύο ή
περισσοτέρων νοµών, η ΝΑ όπου το
µεγαλύτερο µέρος του ακινήτου χορηγεί
τις εγκρίσεις , άδειες, βεβαιώσεις και
λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τη
βιοµηχανική, τουριστική ή και
πολεοδοµική ανάπτυξη των εν λόγω
εκτάσεων γης
Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης σε
αγροτικούς οικισµούς (µε απόφαση
Νοµάρχη) πλην οικισµών κοντά στην
ακτή ή σε ευαίσθητες περιοχές ή στο
νοµό Αττικής

και

Π.Α.
-ν. 3242/2004 άρθρο 21

-ν. 1337/1983 άρθρο 38

Π.Α.

ΚΒΠΝ άρθρο 111
-Π.∆. 2.4.85 (ΦΕΚ 225 )
-ν. 3044/2002 άρθρο 10
-ν. 1650/1986 άρθρα 18 & 19
-σχ. 29454/2003 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε
499/03 και 136/05 ΓνΝΣΚ

Έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών
σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση
των πινακίδων εφαρµογής

-Γ.Ο.Κ.

Π.Α.

-ΚΒΠΝ άρθρο 155
-ν.δ. του 1923 άρθρα 4 και 5

Έλεγχος και έγκριση των υψοµετρικών -Γ.Ο.Κ. άρθρο 10 παρ.3 όπως
µελετών
τροποποιήθηκε από άρθρο 8 του

Π.Α.

-ν. 2831/2000
-ΚΒΠΝ άρθρο 251
-σχ. 20504/2314/ΕΓΚ.12/1986,
38769/6719/ΕΓΚ.113/1986 και
85195/ΕΓΚ.55/2000 του
ΥΠΕΧΩ∆Ε

Σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής
(εγκ. Γ24/79 Υ.∆.Ε.) και διαγραµµάτων
διαµορφωµένης κατάστασης ( αντί των
τεχνικών εκθέσεων).

Γ.Ο.Κ.

Π.Α.

-ν.δ. του 1923
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-ν. 2218/1994
-ν. 2240/1994
∆ιαπίστωση ασυµφωνίας µεταξύ
εγκεκριµένου σχεδίου και
υλοποιηµένου στο έδαφος και
διόρθωσή της όταν είναι σε µικρό
βαθµό, αλλιώς προώθηση για
τροποποίηση.

-ΚΒΠΝ άρθρο 156

∆

-ν. 2508/1997 άρθρα 11 και 15
-ν. 2831/2000 άρθρο 29 όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο 10 ν.
3044/2002 και άρθρο 32 ν.
3164/2003
-ν.δ. του 1923 άρθρο 6
σχ. 4134/2001 Απόφαση ΝΑ
Εύβοιας

Εξέταση,αρτιότητας,
οικοδοµησιµότητας οικοπέδων και
γηπέδων για την έκδοση σχετικών
βεβαιώσεων

-Γ.Ο.Κ. άρθρα 6, 8 και 24 όπως
τροποποιήθηκαν από ν. 2831/2000

∆

-ΚΒΠΝ άρθρο 243

Έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων -ν.δ. του 1923 άρθρα 32, 34, 43-45
που
προορίζονται
για
σύνταξη
πράξεων
τακτοποιήσεως
και
αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής

Π.Α.

Τήρηση αρχείου :

Π.Α.

α) Χαρτών και ρυµοτοµικών
διαγραµµάτων

∆

β) ∆ιαταγµάτων
γ) Πινακίδων Εφαρµογής εγκεκριµένων
ρυµοτ. Σχεδίων
δ) Όρων ∆όµησης
ε) Τεχνικών εκθέσεων και
διαγραµµάτων εφαρµογής
Πολεοδοµικές Μελέτες Αναθεώρησης
και τροποποιήσεις εγκεκριµένων
σχεδίων (Απόφαση Νοµάρχη) πλην
ευαίσθητων περιοχών , εκατέρωθεν
βασικού οδικού δικτύου Αττικής και
Θεσσαλονίκης και σε βάθος 2
οικοδοµικών τετραγώνων εφόσον αυτά

-ν.δ. του 1923, άρθρα 3,9,10,11,12

Π.Α.

-ΚΒΠΝ άρθρα 154,160,161
-ν. 3044/2002 άρθρο 10
-σχ. 29454/2003 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε
και499/2003 ΓνΝΣΚ
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βρίσκονται σε απόσταση 500 µ. από
την ακτή.

Παροχή πληροφοριών για όρους
δόµησης και χορήγηση αντιγράφων
τεχνικών εκθέσεων, διαγραµµάτων
εφαρµογής και λοιπών σχεδίων
Παρακολούθηση Εφαρµογής (µε την
Πράξη Εφαρµογής) της πολεοδόµησης
σε οικισµούς µικρότερους των 2.000
κατοίκων

Π.Α.

∆
-π.∆. 24-4/3.5.85 άρθρα 3,4 ,όπως
τροποποιήθηκε από το π.δ. 20/308-85 και το 47852/1872/85 π.δ.

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρα 90 και 91
-ν. 2508/1997 άρθρο 10 , όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 27
-ν. 2831/00 και το άρθρο 9 ν.
3212/03

Έγκριση πλάτους πεζοδροµίων και
δαπάνης κατασκευής τους.

-ΚΒΠΝ άρθρο 366

Χαρακτηρισµός κατοικηµένης περιοχής
παρά οδό και οδού εκτός σχεδίου ως
κύριας κοινοτικής

-ΦΕΚ 522/∆/23-10-59

∆.

Γ.Ο.Κ. άρθρο 2

∆.

-ΦΕΚ
538/∆/6-10-78
(Π.∆.6/17.10.78) άρθαρ 1 και 2
-ν.δ. του 1923 άρθρα 9,14 και 17
-σχ. 3281/1986 ΣτΕ

Εισηγήσεις όταν ζητούνται - για την
προώθηση έγκρισης τροποποίησης
Σ.Π. από το αρµόδιο όργανο

-ν.δ. του 1923
-ν. 3044/2002 άρθρο 10
-σχ. 29454/2003 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε

Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και
µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.

Π.Α.

-ν.δ. του 1923 άρθρο 3

∆.

Π.Α.

-ν. 1337/1983 άρθρο 12
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-ν. 2508/1997 άρθρο 7

∆ιάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες
οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των
2.000 κατοίκων

-π.∆. 24.4.85 (ΦΕΚ 181 ∆) άρθρο
2 και 3

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 81
-ν. 2508/1997 άρθρα 25 και 26
-Σχ. 3205/2006 ΣτΕ

∆ιενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο και
την υλοποίηση των παραπάνω (όπου
χρειάζεται)

Απαλλοτριώσεις, Τακτοποιήσεις,
Αναλογισµοί, Προσκυρώσεις
Οικοπέδων

∆.

-ν.δ. του 1923 άρθρο 46

-ΚΒΠΝ άρθρα 304 και 305

Π.Α.

∆.

-ν. 2218/1994
-ν. 2240/1994

Γνωµατεύσεις σχετικά µε την ανάγκη
τακτοποιήσεως οικοπέδων σε φάκελο
δικαιολογητικών, εκδόσεως άδειας
οικοδοµής

-Γ.Ο.Κ.

Έγγραφα, προσκλήσεις,
προπαρασκευαστικά για τη σύνταξη
πράξεων τακτοποιήσεως,
προσκυρώσεως και αναλογισµού
αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και
Πράξεων Εφαρµογής. Κοινοποίησή
τους στους ενδιαφερόµενους

-ν.δ. του 1923 άρθρα 32 και 47

Κοινοποιήσεις αποφάσεων Νοµάρχη,
Γ.Γ.Περιφέρειας, Υπουργού και Σ.Τ.Ε.

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 301

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρα 277, 304 και 305

-π.∆. 910/1977

Π.Α.

185

στους ενδιαφερόµενους

∆.

Αποστολή αποφάσεων για δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
αναγνώρισης οδού προ του 1923.
Αποφάσεις αναγνώρισης
οικοδοµήσιµου αποκλεισµένων
οικοπέδων.

-ν.δ. του 1923

Λειτουργία Επιτροπής του Π.∆. 5/1986

-π.∆. 5/1986

Επίβλεψη Πολεοδοµικών Μελετών και
λοιπών Μελετών

-ν. 2508/1997

∆.

Π.Α.

∆.

∆ιατύπωση προτάσεων
προγραµµατισµού και ανάθεσης
µελετών Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.

Έκδοση οικοδοµικών αδειών

Π.Α.

-ν. 3010/2002

∆.

ΚΒΠΝ άρθρα 329 και 330

Προέλεγχος για έκδοση οικοδοµικών
αδειών

-ΚΒΠΝ άρθρα 331-332

∆.

Έλεγχος µελετών για οικοδοµικές
άδειες

-ΚΒΠΝ άρθρα 332-333

∆.

Έλεγχος αδειών περιτοιχίσεως,
κατεδαφίσεως, επιχωµατώσεως και
κοπής δένδρων

-ν. 1337/1983 άρθρο 40

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 329
-Σχ. 880/1995 ΣτΕ
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Ο στατικός έλεγχος µελετών για έκδοση -Π.∆. 910/1977 άρθρο 79 παρ.2
οικοδοµικών αδειών
-ΚΒΠΝ 333 παρ. 13

Έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών
µελετών εκδιδοµένων οικοδοµικών
αδειών

Έλεγχος µελετών θερµοµόνωσης
ανεγειροµένων οικοδοµών

-Γ.Ο.Κ. άρθρο 112

∆.

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 367

-άρθρο 2 παρ. 4 του Π.∆. «Περί
εγκρίσεως κανονισµού για την
θερµοµόνωση κτιρίων»

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 369 – 370

Έλεγχος φορολογικών για έκδοση
οικοδοµικών αδειών

-ΚΒΠΝ άρθρο 331

∆.

Πράξεις έγκρισης εκτελεσθεισών
οικοδοµικών εργασιών
(Νοµιµοποιήσεις)

-29454/2003 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε
(αρµοδιότητες
πολεοδοµικού
σχεδιασµού)

∆.

Τήρηση οδηγιών (Γ7) για την έκδοση
οικοδοµικών αδειών επισκευής,
αποκατάστασης και επέκτασης
διατηρητέων κτιρίων

-Γ.Ο.Κ. άρθρα 70 και 80

Έλεγχος των οικοδοµών για θεώρηση
των οικοδοµικών αδειών, αυτοψίες
(τρόπος έκδοσης αδειών). Π.χ.
Έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων
για έκδοση οικοδοµικών αδειών ως
προς το εγκεκριµένο σχέδιό τους όπως
και περιορισµούς δόµησης και τις
προδιαγραφές συντάξεώς τους και
Έλεγχος οικοδοµών από ορθής
εφαρµογής ρυµοτοµικών και
οικοδοµικών γραµµών

Π.Α.

-ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) άρθρο 4
-Σχ. 159/05 και 36/02 ΓνΝΣΚ

∆.

-Π.∆. 910/77

∆.

-Γ.Ο.Κ.
-ΚΒΠΝ άρθρο 334
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Προτάσεις για χαρακτηρισµό ως
διατηρητέων οικισµών , συνόλων ή
µεµονωµένων κτιρίων και ειδικοί όροι
δόµησης

-ν. 1577/85 άρθρο 4

Π.Α.

-ν. 2381/97 άρθρο 3
-ν. 2508/97 άρθρο 25

∆.

-Π.∆. 358/1986
-ΚΒΠΝ άρθρο 110
-Σχ 159/05 ΓνΝΣΚ.

Γνωµοδότηση για παραχωρήσεις όπου
έχουν την αρµοδιότητα για την
πολεοδοµική ρύθµιση, π.χ. για
τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως
Εισηγήσεις στην ΕΠΑΕ για επεµβάσεις
σε κτίρια ή σύνολα

-29454/2003 ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε

-ν. 1577/1985

Π.Α.

Π.Α.

ν. 2831/2000
∆.

Αποφάσεις επικινδύνως ετοιµόρροπων

-Π.∆. 13/22.4.1929 άρθρο 7

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρα 421,422 και 427

Επιβολή µέτρων ασφαλείας σε
οικοδοµές

-Π.∆. 13/22.4.1929 άρθρο 7

∆.

-Π.∆. 778/1980
-ν.
1396
(ΦΕΚ
126Α)
Σχ.552/2002 Γν.ΥΠ.ΟΙΚ.

Κάθε θέµα σχετικό µε στατική επάρκεια
των οικοδοµών

-Π.∆. 910/77άρθρο 79

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 333
-Σχ. 48156/631/86 ΚΥΑ

Συγκέντρωση γεωλογικών στοιχείων
για κατολισθαίνοντες οικισµούς

Συγκέντρωση στοιχείων συµπεριφοράς

-Π.∆. 910/77 άρθρο 36

-Π.∆. 910/77

∆.

∆.
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κατασκευών απέναντι σε σεισµούς
Αστυνόµευση αυθαιρέτων .

Έλεγχος οικοδοµικών εργασιών

-ν. 3010/200 2άρθρο 10
-ν. 1337/1983 άρθρα 15-22

-ΚΒΠΝ άρθρο 337

∆.

∆.

-Π.∆. 5/12-7-83 (ΦΕΚ 291∆)
Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας για
κατεδάφιση αυθαιρέτων
Κατεδάφιση αυθαιρέτων χωρίς (σε
περίπτωση αυτοφώρου) ή µετά την
διαδικασία, αναστολή κατεδάφισης

∆ιαδικασία επιβολής προστίµων
αυθαιρέτων και εισφοράς ( απόφασηεισήγηση σε συµβούλιο – οριστική
απόφαση – βεβαίωση στη ∆ΟΥ)

Εξέταση ακρίβειας δηλωθέντων
στοιχείων δηλώσεων

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρα 391 και 392

∆.

-ν. 3212/2003 άρθρο 9

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 398

-ν. 720/77 άρθρο 1

∆.

-ν. 1337/1983

Παραλαβή δηλώσεων και διαδικασίες
(επιτροπές – απόφαση Νοµάρχη)
εξαιρέσεων από κατεδάφιση
αυθαιρέτων

-ν. 720/77

∆ιαδικασία επιβολής κυρώσεων σε
περιπτώσεις αλλοιώσεως
αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και
στατικών στοιχείων διατηρητέων
κτιρίων

-Π.∆. 15/28-4-88

Εξέταση επικινδύνων από απόψεων
υγιεινής (θέµατα υγρασιών κ.λ.π.) και
τήρηση σχετικής διαδικασίας

-Π.∆. 13/22-4-1929 (ΦΕΚ153Α)
άρθρα 1-4

∆ιαδικασία για την απελευθέρωση των

-ν. 1337/1983 άρθρα 23 και 24

∆.

-ν. 1337/1983

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρο 270

∆.

-ΚΒΠΝ άρθρα 421-424

∆.
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ακτών (αφαίρεση φρακτών για
προσπέλαση στη θάλασσα)

-σχ. 55053/12463/ΕΓΚ.146/84
ΥΠΕΧΩ∆Ε

Πράξεις Εφαρµογής (µε απόφαση
Νοµάρχη)

-ν. 1337/1983 άρθρο 12 όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο 11
ν. 3212/2003

Π.Α.

-ΚΒΠΝ άρθρο 48
-Υ.Α. 7988/3445/84

Έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών
έργων και προσχώσεων σε Ζώνη
Αιγιαλού

Πράξεις τακτοποίησης και
αναλογισµού (από Νοµάρχη)

πράξεις

-ν. 2971/2000 άρθρο 12

Π.Α.

-σχ. 343/2006 και 568/2004
ΓνΝΣΚ

-ν.δ. του 1923 άρθρα 32,34,46

Π.Α.

-ΚΒΠΝ άρθρα 277,279,304

Έλεγχος καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος από πλευράς ΄Γ.Ο.Κ.

-Γ.Ο.Κ.

∆.

Παρακολούθηση εφαρµογής ΠΜΕ Α
και Β Κατοικίας (µε την Πράξη
Εφαρµογής)

-ν. 1337/1983 άρθρα 6 και 7

∆.

-Π.∆. 16.8.1985 (ΦΕΚ 414∆)
άρθρα 4 και 5
ΚΒΠΝ
-ν. 2242/1994
-ν. 2508/1997άρθρο 7 (όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο 29
-ν. 2831/200 και άρθρο 10 ν.
3044/2002)
-ν. 3044/2002
-σχ. 499/2003 ΓνΝΣΚ

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
έργα και δραστηριότητες δεύτερης (Β)
και της Γ κατηγορίας κατά τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας και η έγκριση

-ν. 3010/2002 άρθρο 2

Π.Α.

-ΚΥΑ 11014/703/Φ 104 (ΦΕΚ 332
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των µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για µεταλλευτικές,
λατοµικές κ.λ.π. δραστηριότητες και
συνεργεία αυτοκινήτων

Β)
-σχ. 132372 2004 και 122343/2004
ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε

Υποβολή γνωµοδότησης (από το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο) για την έκδοση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1726
της 18.4/8.5.2003 «∆ιαδικασία
προκαταρκτικής εκτίµησης και
αξιολόγησης, έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και έγκρισης ή
παραχώρησης δάσους ή δασικής
έκτασης στο πλαίσιο της έκδοσης
άδειας εγκατάστασης σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (ΦΕΚ Β
552)

-ΚΥΑ 1726 της18.4/8.5.2003
όπως τροποποιήθηκε από τις --ΚΥΑ:104247/ΕΥΠΕ/

Χορήγηση έγκρισης Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για έργα
ΑΠΕ που υπάγονται στην 4η
υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας του ν.
3010/2002 καθώς και έργα ΑΠΕ της 3ης
υποκατηγορίας της Β κατηγορίας (για
την τελευταία κατηγορία δεν απαιτείται
ΠΠΕΑ)

ΚΥΑ 1726 της18.4/8.5.2003,
άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε
από τις ΚΥΑ:
104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006
και
104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006

Απόφαση του οικείου Νοµάρχη (ύστερα
από γνώµη της ΕΠΑΕ, του ΣΧΟΠ και
του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου) για τον καθορισµό
µεµονοµένων κτιρίων ή των περιοχών
εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων
πρέπει να αποπερατώνονται εντός έξι
ετών ( από έκδοση οικοδοµικής άδειας
ή της εν λόγω απόφασης Νοµάρχη)

-ν. 1577/1985 άρθρο 22 παρ. 6
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 19 ν. 2831/2000

Γνωµοδότηση από το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο σχετικά µε τον
χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση
εκτάσεων ως ΠΟΑΠ∆ (περιοχές
οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών
δραστηριοτήτων) από τον ΥΠΕΧΩ∆Ε

Π.Α.

ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006
και
104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε/2006
-σχ. 107100/06 και 123434/04
ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε και 322/2006
ΓνΝΣΚ

Π.Α.

-σχ. 107100/06 και 123434/04
ΕΓΚ. ΥΠΕΧΩ∆Ε και 322/2006
ΓνΝΣΚ

-ν. 2742/1999 άρθρο 10

∆.

Π.Α.

-ν. 1650/1986 άρθρο 24
-σχ. άρθρο 13 ν. 3409/2005
-σχ. 51279/2005 Υ.Α. ΠΕΧΩ∆Ε
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Γνωµοδότηση από το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο σχετικά µε τον
χαρακτηρισµό Περιοχών Ειδικών
Χωρικών Παρεµβάσεων µε ΚΥΑ των
ΥπΕθνΟικ και ΠΕΧΩ∆Ε
Γνωµοδότηση σχετικά µε Σχέδια
Ολοκληρωµένων Αστικών
Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) όταν η
διαδικασία κινείται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
Η σύνταξη, παρακολούθηση της
εφαρµογής και αξιολόγηση των
κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας
και των σχεδίων διαχείρισης για
προστατευόµενες περιοχές

-ν. 2742/1999 άρθρο 11

Π.Α.

-σχ. 175/2005 ΓνΝΣΚ

-ν. 2742/1999 άρθρο 12

-ν. 2742/1999 άρθρο 15

Π.Α.

Π.Α.

Περιβαλλοντική ∆ανειοδότηση ενός
νέου έργου ή µίας νέας δραστηριότητας
ή µίας επέκτασης υφιστάµενου έργου ή
δραστηριότητας

Π.Α.

Παροχή πληροφοριών και συντονισµός -ν. 1650/1986 άρθρο 1 παρ.3ζ, 25
δράσεων σχετικών µε το περιβάλλον
παρ. 4 και 27

Π.Α.

Παρακολούθηση εφαρµογής Ειδικών
Χωροταξικών Μελετών και ΖΟΕ

-ν. 1337/1983 άρθρο 29 όπως
αντικαταστάθηκε από άρθρο 8
παρ. 14 ν. 1512/1985

Π.Α.

-ν. 2508/1997 άρθρα 6 και 25
παρ. 5
-ΚΒΠΝ άρθρο 183

Παρακολούθηση του Προγράµµατος
Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες
του ΥΠΕΧΩ∆Ε

Π.Α.

Συµµετοχή στο ΚΕΠΠΕ και σε άλλες
Επιτροπές κοινές µε άλλες ∆/νσεις του
Νοµού

Π.Α.

∆.
Αρχείο οικοδοµικών αδειών

∆.
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Προκαταρκτική Πρόταση Ανάπλασης

-ν. 2508/1997 άρθρα 9 και 10

∆.

Πράξη Έγκρισης (από Προϊστάµενο
Πολεοδοµίας) της Μεταφοράς
Συντελεστή ∆όµησης σε ΕΖΥΣ (Ζώνη
Υποδοχής)

-ν. 3044/2002 άρθρο 4

∆.

Γνωµοδότηση Νοµ. Συµβουλίου για
µελέτη διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (για περιφερειακό
σχεδιασµό)
Χορήγηση Άδειας (από Νοµάρχη) για
συλλογή και µεταφορά στερεών
αποβλήτων

-σχ. 10735/ΕΓΚ.28/2004
ΥΠΕΧΩ∆Ε

-ΚΥΑ 50910/2727/2003 άρθρο 6
παρ. 4

-ΚΥΑ 50910/2727/2003 άρθρο
8 παρ. 1

Π.Α.

Π.Α.

-Σχ. 123067/2004 και
103731/1278/2004 ΕΓΚ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε
-Σχ. ΚΥΑ 8668/2007

Χορήγηση Άδειας (από Νοµάρχη) για
διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή
αποθήκευση ή µεταφόρτωση στερεών
αποβλήτων

-ΚΥΑ 50910/2727/2003 άρθρο
8 παρ. 1

Π.Α.

-Σχ. 123067/2004 και
103731/1278/2004 ΕΓΚ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε
-Σχ. ΚΥΑ 8668/2007

Έλεγχος τήρησης (από Υπηρεσίες ΝΑ)
των όρων των αδειών για συλλογή και
µεταφορά, διάθεση, αξιοποίηση,
προσωρινή αποθήκευση ή
µεταφόρτωση στερεών αποβλήτων

-ΚΥΑ 50910/2727/2003 άρθρο
8 παρ. 1

Π.Α.

-Σχ. 123067/2004 και
103731/1278/2004 ΕΓΚ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε
-Σχ. ΚΥΑ 8668/2007
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Οι αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα της Κοινωνικής
Πρόνοιας είναι η προστασία και η αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η
προστασία των ηλικιωµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των οικονοµικά
αδυνάτων, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρυµάτων, επιχειρήσεων και
κοινωφελούς χαρακτήρα σωµατείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών
άσκησης επαγγελµάτων του τοµέα κοινωνικής πρόνοιας.
Ειδικότερα η διάρθρωση των υπηρεσιών πρόνοιας έχει ως εξής:

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
α. Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής
β. Τµήµα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
γ.Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας
δ.Τµήµα Εποπτείας και Έλεγχου
ε.Τµήµα Κοινωνικών Ερευνών και Ενηµέρωσης Προσφύγων και Ερευνών
στ.Τµήµα Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής
Στις Αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
- Η χορήγηση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας σε οικονοµικά αδύνατα και
ανασφάλιστα άτοµα.
- Η ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής
αντίληψης που εποπτεύονται από τη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας από το προϊόν
τω ειδικών κρατικών λαχείων.
- Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών

β. Τµήµα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
Η εφαρµογή των πάσης φύσεως προνοµιακών προγραµµάτων, βοηθήµατα σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στεγαστικής συνδροµής, σε ανασφάλιστα µεµονωµένα
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άτοµα ή ζεύγη, σε ανασφάλιστες εργαζόµενες µητέρες, απροστάτευτων παιδιών και
εφάπαξ οικονοµικά βοηθήµατα και επαναπατριζόµενους Έλληνες.
Η τήρηση του Λογισµικού Ά Κοινωνικών Βοηθειών.
Η χορήγηση δελτίων δωρεάν µετακίνησης στα συγκοινωνιακά µέσα των Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες.

γ. Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας
Στις Αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν:
- Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών, για την έφαρµογή των προγραµµάτων πρόνοιας,
καθώς και η άσκηση κοινωνικής εργασίας.
= Ο καθορισµός των προϋποθέσεων και τρόπου άσκησης του αντικειµένου της
κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τοµείς εφαρµογής. Καθώς και η εκπαίδευση
σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εργασίας.
= Η χορήγηση ή άνάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού
λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος του κοινωνικού
λειτουργού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η τήρηση σχετικού µητρώου µε
διαρκή ενηµέρωση.
Ο θεσµός του Κοινωνικού Συµβούλου, που καθιερώθηκε βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995 ελέγχει το Ίδρυµα ή τη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωµένων-Μ.Φ.Η. και τους φορείς παιδικής προστασίας και συντάσσει
εκθέσεις, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις.
- Η εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας της µητέρας και των παιδιών
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, η µέριµνα ανάπτυξης θεσµών προστασίας και
συµπαράστασης και η µέριµνα για τις Ελληνικές και διακρατικές υιοθεσίες ανηλίκων.
- Η εφαρµογή προγραµµάτων για την προστασία και κοινωνικό-οικονοµική
επανένταξη των µονογονείκών οικογενειών.
- Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού, η δηµιουργία θεσµών συµβουλευτικής ψυχολογικής και
κοινωνικής υποστήριξης των µελών τους.
- Η προστασία των ατόµων που αποφυλακίζονται και έχουν άµεση ανάγκη βοήθειας
για την οικονοµική και κοινωνική τους επανένταξη.
- Η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής υποστήριξης της τρίτης ηλικίας και η
δηµιουργία θεσµών συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των µελών της.
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- Η εφαρµογή προγραµµάτων προστατευόµενων εργαστηρίων και τα ΑΜΕΑ και
κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης και η οργάνωση θεσµών επαγγελµατικού
προσανατολισµού και επαγγελµατικής τοποθέτησης των ΑΜΕΑ.

δ. Τµήµα Εποπτείας και Ελέγχου
- Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχός των
Μονάδων φροντίδας προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης, από Φορείς
Ιδιωτικού ∆ικαίου κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα, Συλλόγους, Σωµατεία ή
Ιδρύµατα που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
-

H

εποπτεία

Ιδιωτικών

Μονάδων

Φροντίδας

Προσχολικής

∆ιαπαιδαγώγησης. Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης

Αγωγής

και

φροντίδας από

∆ηµοτικές και ∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και
Φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε
αναπηρία, Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, (ΚΗΦΗ) από δηµοτικές και
∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις ,Ενώσεις ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, και Φορείς Ιδιωτικού
∆ικαίου

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα.Μονάδων

φροντίδας

Ηλικιωµένων,

θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων, Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
ΑΜΕΑ, κερδοσκοπικού η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρυµάτων Παιδικής
Προστασίας σε Φυσικά η Νοµικά πρόσωπα.
- Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήµατος αλλοδαπού
κοινωφελούς Οργανισµού.
- Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στέγης ηµιαυτόνοµης διαβίωσης
ΑΜΕΑ.-Η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων.
- Η αναγνώριση Φιλανθρωπικών Σωµατείων ως <ειδικώς> φιλανθρωπικά.
- Η εισήγηση για την χορήγηση ειδικής πιστοποίησης φορέων κοινωνικής φροντίδας.
- Η έγκριση Κληροδοτηµάτωντουα.ν.2039/1939 µέχρι του ποσού των 5869,40
- Η έγκριση µεταβίβασης ακινήτων και εκτέλεση έργων ειδικώς αναγνωρισµένων
φιλανθρωπικών σωµατείων που η λειτουργία τους εκτείνεται εντός του Νοµού και η
έγκριση των πρακτικών των διαγωνισµών.
- Η µέριµνα για την τύχη της περιουσίας διαλυθέντος φιλανθρωπικού σωµατείου.
- Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων Ν.Π.Ι.∆.
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- Η θεώρηση και διατήρηση µπλοκ Ιδρυµάτων Συλλόγων Σωµατείων κλπ.
φιλανθρωπικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Η εγγραφή στο Εθνικό και Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.
- Η µέριµνα για την επιχορήγηση των Φιλανθρωπικών Σωµατείων, Ιδρυµάτων
Ν.Π.Ι.∆., Ν.Π.∆.∆.
- Η δωρεά διάθεση υλικών από Ίδρυµα σε άλλο Ίδρυµα και η µεταφορά αδιάθετων
κεφαλαίων από κρατική επιχορήγηση.

ε. Τµήµα Κοινωνικών Ερευνών και Ενηµέρωσης Προσφύγων και
µεταναστών
- Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την κατάσταση των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, των επαναπατριζόµενων των προσφύγων και των µεταναστών.
- Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, σε συνεργασία µε το Τµήµα
παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών , για το σχεδιασµό κοινωνικών προγραµµάτων µε
στόχο την κοινωνικοοικονοµική επανένταξη των ευπαθών οµάδων και τον
περιορισµό της κοινωνικής παθογένειας.
- Η συνεργασία µε την διεύθυνση προγραµµατισµού για την εξασφάλιση της
χρηµατοδότησης των κοινωνικών προγραµµάτων τα οποία και αξιολογεί.

Πρόταση
Η κοινωνική πρόνοια πρέπει να είναι αρµοδιότητα των ∆ήµων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
∆ηλαδή οι αρµοδιότητες των τµηµάτων κοινωνικής αρωγής και παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών να µεταφερθούν στους ∆ήµους.
Από το τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, η διενέργεια κοινωνικών ερευνών, η χορήγηση
και ανάκληση χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού και
το τµήµα Εποπτείας και Ελέγχου πρέπει να είναι αρµοδιότητες της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας.
Η εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων όπου αναφέρονται στις αρµοδιότητες του
Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας να µεταφερθούν στους ∆ήµους.
Ειδικότερα η πρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας
στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας
ιδιωτικού δικαίου, των ιδιωτικών
επιχειρήσεων (ιδιωτικοί παιδικοί
σταθµοί) και των παιδικών εξοχών.

-ν.749/48

Πρόταση
Π.Α

-π.δ.470/83
-ΚΥΑ :Π1Β/ΓΠ/28553/2005
-ΚΥΑ : Π1Β/ΓΠ/29912/2007

Η έκδοση πιστοποιητικών
οικονοµικής αδυναµίας.

Η έκδοση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων φροντίδας
ηλικιωµένων κερδοσκοπικού και µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
ιδιωτικών παιδικών σταθµών,
καθώς και η επιβολή ποινών σε
παραβάτες.

-ν.δ.57/1973
-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
∆ΙΑ/4232/ΕΓΚ.257/1974

-ν.δ.4525/66

∆
:

Π.Α

άρθρο 11
-ΥΑ 16338/20.11.70άρθρο 1
-π.δ.180/1974
- Υ.Α. : Φ∆2/ΟΙΚ.2982/1971

Η ειδική αναγνώριση σωµατείων εν -ν.δ.241/1973
γένει καθώς και φιλανθρωπικών και
-άρθρο 26ν.δ. και άρθρο 7
η ανάκληση αυτών

Π.Α

–ν.δ.1111/72
-ν. 2647/1998
-639/2001 ΓνΝΣΚ

Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών
σωµατείων και ιδρυµάτων του
νοµού, καθώς και η έγκριση του
προϋπολογισµού τους, η

-795/71 άρθρο 26

Π.Α.

άρθρο 20
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παρακολούθηση και ο έλεγχος των
επιχορηγήσεων που δίδονται σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
µε κοινωφελείς σκοπούς.

-ν.δ.1111/72 άρθρο 20
-ν.1262/1982 άρθρο 26
-π.δ.394 άρθρο 22
-ν. 2647/1998
639/2001 ΓνΝΣΚ

Η σύσταση επιτροπής εξακρίβωσης
της ανικανότητας των τυφλών που
είναι ανεπίδεκτοι επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και αποκατάστασης
λόγω σωµατικής ή ψυχικής
ανικανότητας και η έγκριση
χορήγησης χρηµατικού βοηθήµατος
σε τυφλούς.

-ν.1904/1951 άρθρο 5

Π.Α.

-ΥΑ ∆3/538/εγκ.361/1964

Η αναγνώριση των δικαιούχων
στεγαστικής συνδροµής.

-β.δ.775/64 άρθρο 2 παρ.6

∆

Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
οικηµάτων ένεκα απορίας ή για
άλλους σοβαρούς λόγους και
ανάκληση ή µετατροπή της σε
παραχώρηση επί καταλογισµού
τιµήµατος χρήσης.

-β.δ.330/60 άρθρο 16

∆

Η πληρωµή επιδοµάτων σε
τυφλούς, κωφάλαλους,
ανασφάλιστους παραπληγικούς,
τετραπληγικούς και
ακρωτηριασµένους, διανοητικά
καθυστερηµένους, ανίκανους προς
εργασία, υποφέροντες από
εγκεφαλική παράλυση
(σπαστικούς), απροστάτευτους
ανήλικους, υποφέροντες από
αιµολυτική αναιµία και βαριά
ανάπηρους

-ν.δ.57/1973

∆

-ΚΥΑ
Υ.Α. : ∆ΙΑ/2360/1975
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
∆ΙΑ/4232/ΕΓΚ.257/1974

Η αγορά ή απαλλοτρίωση εκτάσεων
για την κατασκευή κατοικιών
Ο καθορισµός των όρων και της
διαδικασίας παραχώρησης
ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση

:

∆

-ν.δ. 1189/1972 άρθρο 2

Π.Α

-ν. 3106/2003 άρθρο 18
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και ανάκληση παραχωρητηρίων, η
ρύθµιση των δόσεων και η
βεβαίωση των χρεών παλαιών και
νέων προσφύγων, η νοµιµοποίηση
ανωµάλων αγοραπωλησιών και τα
σχετικά µε την ανταλλαγή και
µεταβίβαση παραχωρηθέντων
ακινήτων.

-ν. 2646/1998 άρθρο 23

Η οικονοµική ενίσχυση
αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση
ακινήτων, η ρύθµιση διαφόρων
θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις
της νοµοθεσίας.

-ν. 2646/1998 άρθρο 23

Η ανάληψη χορηγουµένων
οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς
κοινωνικής αντίληψης από το
προϊόν των Ειδικών Κρατικών
Λαχείων.

-ν. 1249/1982 άρθρο 44

612/2005 ΣτΕ

∆

612/2005 ΣτΕ

Η χορήγηση αδειών διενέργειας
εράνων, λαχειοφόρων και
φιλανθρωπικών αγορών.

∆

∆

Ο διορισµός µελών ∆ιοικητικών
Συµβουλίων, η εποπτεία και η
ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας
ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής
οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων Παιδικής Μέριµνας,
Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθµών, Παιδικών Εξοχών,
Παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

-ν.3329/2005,
Ν.3106/2006
άρθρα 9 και 14 κ.α.

Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας
και Προστασίας Πολυτέκνων.

-ν. 1910/1944 άρθρο 11

Π.Α

Η εποπτεία και ο έλεγχος της
νόµιµης λειτουργίας των
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών.

-π.δ. 93/1987 άρθρο 19

Π.Α.

Η εποπτεία ιδρυµάτων κοινωνικής
πρόνοιας (όπως γηροκοµείων,
θεραπευτηρίων χρονίων
παθήσεων).

Π.Α.

-ΚΥΑ : Π1Β/ΓΠ/29912/
2007

Π.Α.
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Η δωρεάν διάθεση υλικών από ένα
Ίδρυµα σε άλλο και η µεταφορά
αδιάθετων κεφαλαίων από κρατική
επιχορήγηση.

Π.Α

Η έκδοση απόφασης για την
απαγόρευση χρήσης πόσιµου
ύδατος.

-π.δ.224/1989

Ο ορισµός ιατρών για εξέταση
επαγγελµατιών, για τη χορήγηση σε
αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

-Υγ.∆ιάτ. Α1β/8577/1983 άρθρο
14 όπως αντικαταστάθηκε από
Υγ.∆ιάτ.8405/92

Η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων
δωρεάν νοσηλείας ανασφάλιστων.

-π.δ.224/1989

∆

Η χορήγηση και ανάκληση αδειών
άσκησης επαγγελµάτων υγείαςπρόνοιας για συγκεκριµένο δήµο ή
κοινότητα ή δηµοτικό ή κοινοτικό
διαµέρισµα (οδοντιάτρων,
φαρµακοποιών, ακτινολογικών ή
µικροβιολογικών εργαστηρίων,
οπτικών, φυσιοθεραπευτών,
αισθητικών, οδοντοτεχνιτών,
νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών,
µαιών, ειδικών τεχνικών
προσθετικών και διορθωτικών
κατασκευών, κοινωνικού
λειτουργού, εργοθεραπευτού κλπ).

-ν.1563/1979

Π.Α

∆

Π.Α.

-ν.1963/1991 άρθρο 1 παρ.1
όπως τροποποιήθηκε από άρθρο
24 ν. 2716/1999 και άρθρο 14 ν.
3457/2006
-ν.2716/1999 άρθρο 24 παρ.1
-π.δ.224/1989
-π.δ.470/1983
-π.δ.83/1989
-β.δ.707/1970
-π.δ.40/1986
όπως
τροποποιήθηκε
από
π.δ.
266/2003 και π.δ. 262/2004
-ν.2072/1992 όπως ισχύει
-π.δ.93/1993

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας
ακτινολογικών εργαστηρίων,
µικροβιολογικών και οδοντιατρικών.

-β.δ.451/1962
τροποποιήθηκε
521/1963

από

όπως
β.δ.

Π.

-441/2004 ΣτΕ
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Η εποπτεία της λειτουργίας
ιδιωτικών κλινικών, οδοντιατρείων,
φαρµακείων, µικροβιολογικών και
βιοχηµικών εργαστηρίων, καθώς και
η επιβολή κυρώσεων για παράβαση
της νοµοθεσίας. Ειδικά η εποπτεία
και ο έλεγχος στον τρόπο
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
από τις ιδιωτικές κλινικές ασκείται
παράλληλα µε τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας

-π.δ.224/1989

Π

-ν.5607/1957
-π.δ.470/1983
-π.δ.247/1991
-ν.2647/1998
-π.δ. 84/2001
-750/2001 ΓνΝΣΚ

Η λήψη απόφασης σχετικά µε τον
καθορισµό των ωρών ανοίγµατος,
µεσηµβρινής διακοπής και
κλεισίµατος των φαρµακείων και
φαρµακαποθηκών, καθώς και τον
καθορισµό για κάθε έτος του
αριθµού των φαρµακείων που
διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.

-β.δ.398/1963 άρθρο 1 παρ.3 και
2

Η χορήγηση αδειών άσκησης
επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή,
τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών
και η συγκρότηση σχετικής
εξεταστικής επιτροπής µε απόφαση
Νοµάρχη.

-π.δ.133/2005

Συγκρότηση, µε απόφαση Νοµάρχη,
του Πειθαρχικού Συµβουλίου
Κοµµωτών-Κουρέων-Τεχνιτών
περιποίησης χεριών και ποδιών

-Άρθρ.8 π.δ.133/2005

Π.Α.

Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε τις αντίστοιχες
περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά
προγράµµατα για την προστασία και
προαγωγή της δηµόσιας υγιεινής
στην περιοχή της αρµοδιότητάς
τους.

-ν.3172/2003 άρθρο 14 (η παρ. 3
καταργήθηκε µε άρθρο 31 ν.
3370/2005)

Π.Α

Η υλοποίηση:

-ν.3172/2003 άρθρο 14

Π.Α

-ν. 1963/1991
-442/2004 ΣτΕ

∆

∆

-προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής
που οργανώνονται από το
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Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή
από άλλα Υπουργεία, το κόστος των
οποίων βαρύνει απευθείας τον
προϋπολογισµό του αντίστοιχου
Υπουργείου
-εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας
υγείας, τα οποία εκτελούνται µε
έκτακτη χρηµατοδότηση
-προγραµµάτων δηµόσιας υγείας
που χρηµατοδοτούνται από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των πάσης φύσεως
δηµόσιων και ιδιωτικών
εργαστηρίων, µε εξαίρεση των
εργαστηρίων του Γενικού Χηµείου
του Κράτους, τα οποία
πραγµατοποιούν µικροβιολογικές
εξετάσεις ελέγχου νερού, τροφίµων
ή ποτών, το κλείσιµο όσων
λειτουργούν χωρίς τη νόµιµη άδεια
και η επιβολή προστίµου σε βάρος
αυτών.

-ν.3172/2003 άρθρο 13 παρ. 8

Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών -π.δ.224/1989
διατάξεων και η λήψη µέτρων σε
θέµατα δηµόσιας υγιεινής.

Π.Α.

Π.Α

Η διενέργεια διάφορων
εµβολιασµών.

-π.δ.224/1989

∆

Η έκδοση των βιβλιαρίων υγείας για
όσους εργάζονται σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

-π.δ.224/1989

∆

Η εφαρµογή προγραµµάτων για την
καταπολέµηση λοιµωδών και

-π.δ. και Υ.Α (ενδεικτικά)

Π.Α.
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παρασιτικών νοσηµάτων ζώων.

-π.δ. 45/2006
-π.δ. 245/2005
-Υ.Α. 243231/2006

Η επιβολή ή άρση υγειονοµικών
µέτρων λόγω εµφάνισης βαριάς
επιζωοτίας για την έκδοση
πιστοποιητικών για την µεταφορά
ζώων.

-β.δ. από 26.3.1936

Π.Α.

άρθρο 10 παρ.1
-β.δ.733/1969
-π.δ. 308/2000

Η έκδοση αδειών εµπορίας
κτηνιατρικών φαρµάκων

-ν. 2538/1997

Π.Α.

Η εφαρµογή, οργάνωση και
εποπτεία της τεχνητής
σπερµατέγχυσης και του
συγχρονισµού του οίστρου των
ζώων.

-π.δ. 130/2006

Π.Α

Ο κερδοσκοπικός έλεγχος και η
διενέργεια αστυκτηνιατρικών
επιθεωρήσεων

Π.Α

Η επιθεώρηση εισαγοµένων και
εξαγοµένων τροφίµων.

-π.δ. 79/2007

Π

Ο έλεγχος καταστηµάτων,
βιοτεχνιών, βιοµηχανιών,
παρασκευής και επεξεργασίας
τροφίµων ζωικής προέλευσης.

-π.δ. 79/2007

Π.Α.

Η χορήγηση αδειών κτηνιατρικού
ενδιαφέροντος για την
καταλληλότητα ζωικών τροφίµων.

-π.δ. 79/2007

Π.Α

Η χορήγηση άδειας άσκησης

-Υπ. Αποφ.

Π
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επαγγέλµατος Φυσικού
Νοσοκοµείου.

Α2στ/2073/1983

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας
Μονάδων Αδυνατίσµατος µετά από
εισήγηση της επιτροπής που
συγκροτείται στην έδρα της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης

-Υ.Α. οικ.3215 της 3/30.6.98
όπως
τροποποιήθηκε
από
Α5/ΟΙΚ.4564/1998

-ν.2647/1998
Π.Α.

-Υ.Α. : Υ3Β/ΟΙΚ.14185/
2004

Η χορήγηση ειδικής άδειας για τη
λειτουργία ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών
σε χώρους για τους οποίους οι
συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή
θωράκιση από πλευράς
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.
Ο έλεγχος προς διαπίστωση
κανονικής επίθεσης της σήµανσης
CE και η επιβολή όρων προς τους
παραβάτες για την παύση της
παράβασης.

-ΚΥΑ

Π.Α.

94649/8682/1993
άρθρο 3 παρ.4
-ν.2647/1998
-ΚΥΑ

Π

94649/8682/1993
άρθρο 10 παρ.6α
-ν.2647/1998

Ο έλεγχος εφαρµογής των
διατάξεων της ΚΥΑ
94649/8682/1993 και ο καθορισµός
των οργάνων ελέγχου πτήσης
αυτών.

-ΚΥΑ

Π

94649/8682/1993
άρθρο 11 παρ.1.2
-ν.2647/1998

Η εκτέλεση των αποφάσεων που
αφορούν στη διακοπή λειτουργίας
µονάδων παροχής προστασίας από
φορείς κοινωνικής πρόνοιας, η
σφράγιση καταστηµάτων οπτικών
ειδών και το κλείσιµο ιδιωτικών
κλινικών, ιατρείων κ.λ.π.
εργαστηρίων φυσιοθεραπείας και η
επαναφορά πραγµάτων στην
προτέρα κατάσταση σχετικά µε τη
διάνοιξη φρεάτων κ.λ.π.

-ν.2345/1995 άρθρο 1

Π.Α

-ν.971/1979 άρθρο 16 παρ.2
όπως τροποποιήθηκε από άρθρο
21 ν. 3204/2003
-α.ν.1845/1939/ άρθρο 2
-π.δ.247/1991 άρθρο 20
-ν.δ. 3881/1958 άρθρο 39 παρ. 9
-ν.δ.1277/1912 άρθρο 11
-ν.2647/1998
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Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας
µετά από σχετική γνωµοδότηση των
Επιτροπών Πιστοποίησης
Αναπηρίας.

-π.δ.210/1998

Ο ορισµός (από το Νοµάρχη)
εκπροσώπου της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης στο Συµβούλιο
Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΣΥΠΕ),
στην έδρα της Υγειονοµικής
Περιφέρειας

-άρθρο 6 παρ.4 ν.3329/2005
όπως τροποποιήθηκε από άρθρα
19 και 23 ν. 3527/2007

Π.Α

-ΚΥΑ : Π3Α/Φ80/ΟΙΚ.907/2001
- ΚΥΑ: Γ4Γ/Φ.80/ΟΙΚ.314/1999

Π.Α

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ∆Ο6/Φ,6/15084/
2006

Ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων σκύλων (σε
περιπτώσεις διαδηµοτικής
συνεργασίας)

-ν.3170/2003 παρ. 7 και 8 και ΥΑ
259/2004/Β-781

Η επιχορήγηση αστικών εταιρειών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις
οποίες έχει ιδρύσει η ΝΑ ή µετέχει
σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους
αναφέρεται στην αντιµετώπιση
προβληµάτων που απορρέουν από
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

-άρθρ.3 ν.3345/2005

Π.Α

Η παροχή γνωµάτευσης από
κτηνίατρο της αρµόδιας οργανικής
µονάδας Κτηνιατρικής της ΝΑ για
υγειονοµική καταλληλότητα των
ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια
έκθεση ζώων

-άρθρ.6 Π∆ 12/2005

Π.Α

Η παροχή άδειας (µε απόφαση
Νοµάρχη) σε πρόσωπο που
διατηρεί κατάστηµα πώλησης
σκύλων ή γατών (µετά έκθεση
Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και
σχετικής άδειας λειτουργίας του
καταστήµατος
Η χορήγηση πιστοποιητικών υγείας
για άδειες παραµονής αλλοδαπών
στην Ελλάδα.

∆

-ΚΥΑ : 286398/2004

παρ. 3α

-ΥΑ 266541/2003

Π.Α

Π.Α
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Η έκδοση πιστοποιητικών για
σπουδές στο εξωτερικό.

Υποβολή πληροφοριών, στοιχείων
και παροχή συνδροµής στην
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Υγείας της ∆ΥΠΕ. Υποβολή στην
τελευταία ετήσιας έκθεσης
πεπραγµένων και αποτελεσµάτων.

Π.Α

-Άρθρ.14
παρ.8
ν.3370/2005

και

9

Π.Α

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ∆Ο6/Φ,6/15084/
2006

Εµβολιασµός ατόµων που
ταξιδεύουν στο εξωτερικό σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Π.Ο.Υ. (ναυτικοί
προς ναυτολόγηση, τουρίστες
κ.λ.π.).

∆

Η τήρηση κανόνων υγιεινής των
σχολείων, δηµοσίων και ιδιωτικών.

-ΥΓΕΙΟΝ. ∆ΙΑΤΑΞΗ

Έλεγχος τρόπου συλλογήςαποκοµιδής και διάθεσης των
απορριµµάτων, καθώς και των
χώρων διάθεσης τούτων

-ΚΥΑ 50910/2727/2004

∆

∆ΥΙΓ/Γ.Π./ΟΙΚ.93828/2006

Π.Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ :
123007/2004
103131/1278/2004
-ν. 3536/2007 άρθρο 30

Έκδοση πιστοποιητικών µυοκτονιών
πλοίων κ.λ.π.

Κολυµβητικές δεξαµενές.

∆

-Υ.Α. : ∆ΥΓ2/80825/05/

∆

2006

Αποφάσεις χορήγησης ναρκωτικών
ουσιών σε καρκινοπαθείς ασθενείς,
εισηγήσεις για χορήγηση,
προµήθεια ναρκωτικών σε

ΠΑ
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Νοσοκοµεία, Ιδιωτικές Κλινικές

Νοσήλεια ασφαλισµένων ΟΓΑ σε -Κανονισµός ΟΓΑ από 3.2.1979
Ιδιωτικές Κλινικές.
όπως ισχύει

ΠΑ

Προκήρυξη, από το Νοµάρχη, των -Άρθρ.24 ν.3370/2005
κενών θέσεων ιατρών ∆ηµόσιας
Υγείας ΕΣΥ

Π.Α

Εποπτεία Ιατρικών-ΟδοντιατρικώνΦαρµακευτικών Συλλόγων Νοµού.

Π.Α

Εποπτεία και έλεγχος ιατρικών και
οδοντιατρικών υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.) και συγκρότηση σχετικής
Επιτροπής (Π.∆. 4/10-4-2001).

Π.Α

Έλεγχος κυκλοφορίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων
και προϊόντων αρµοδιότητας Ε.Ο.Φ.

-∆ΥΓ3(Α)/83567/2006

Π
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4. Παιδεία, Αθλητισµός, Πολιτισµός
Ο βασικός κορµός των αρµοδιοτήτων στους τοµείς της παιδείας, του αθλητισµού και
του πολιτισµού έχει µεταβιβαστεί στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε τους
ιδρυτικούς της νόµους 2218 και 2240/1994. Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνονται
σήµερα στον Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), στα άρθρα 19 και
20.
Στον τοµέα του πολιτισµού, βασική ευθύνη της Ν.Α. είναι η προαγωγή και ανάπτυξη
του πολιτισµού µε την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, η διατήρηση και προβολή
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η βελτίωση της εικόνας του µητροπολιτικού
κέντρου.
Στον τοµέα του αθλητισµού και νεότητας, η Ν.Α. φροντίζει για την προαγωγή και
ανάπτυξη του αθλητισµού, την φροντίδα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των νέων και την µελέτη και αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων.
Στον τοµέα της παιδείας, η Ν.Α. ασχολείται µε την παρακολούθηση, παρέµβαση και
προώθηση των εκπαιδευτικών θεµάτων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης των
αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων

χωρικής

αρµοδιότητας

Νοµαρχίας,

την

παρακολούθηση

εκκλησιαστικών θεµάτων και την άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν µεταβιβαστεί
από την Κεντρική εξουσία στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Εκτιµούµε ότι σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων των συγκεκριµένων τοµέων της
Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης

θα

µπορούσε,

µε

τη

νέα

αρχιτεκτονική

της

αυτοδιοίκησης, να µεταφερθεί στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ.
Αναφερόµαστε στη µεταφορά εκείνων των αρµοδιοτήτων προς την πρωτοβάθµια
αυτοδιοίκηση που θα διευκόλυνε τον συνολικό κτιριακό σχεδιασµό που διενεργείται
σε τοπικό επίπεδο καθώς και την καλύτερη ανταπόκριση της διοίκησης στις τοπικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασική ευθύνη της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης πρέπει να
είναι οι σχετικές µε την οντότητα της σχολικής µονάδας αρµοδιότητες, όπως η
κατασκευή, η επισκευή, η φύλαξή τους, καθώς και η µεταφορά των µαθητών
(καθηγητές, γονείς, µαθητές).
Παράλληλα, µε τη µεταβίβαση των σχετικών µε την εποπτεία της λειτουργίας των
σχολείων της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ένα υπερκείµενο επίπεδο,
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όπως αυτό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενισχύεται η εποπτική λειτουργία ως
εγγύηση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση προτείνεται να είναι υπεύθυνη για τον συντονισµό και
την εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για την χάραξη και εποπτεία της
άτυπης εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, µε σκοπό αφενός την καλύτερη ποιότητα
εκπαίδευσης και αφετέρου την επίλυση ειδικών προβληµάτων στον εντοπισµό
ειδικών κατηγοριών.
Ως γνωστόν, η µεθοδολογία που ακολουθούµε, είναι να προσεγγίζουµε τις
αρµοδιότητες κατά τοµέα και κατά διεύθυνση, µε βάση, καταρχήν, τον Ο.Ε.Υ. της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών.

Α. ∆ιεύθυνση Πολιτισµού – Αθλητισµού και Νεότητας

Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισµού µε την
παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, η βελτίωση της εικόνας του µητροπολιτικού κέντρου, η προαγωγή και
ανάπτυξη του αθλητισµού, η φροντίδα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
νέων και η µελέτη και αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων.

∆ιάρθρωση
Στην ∆ιεύθυνση Πολιτισµού – Αθλητισµού και Νεότητας, υπάγονται δύο (2) τµήµατα:
α. Τµήµα Πολιτιστικών Θεµάτων
β. Τµήµα Αθλητισµού

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Πολιτιστικών Θεµάτων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν:
- Η µέριµνα για την πολιτιστική ανάπτυξη του µητροπολιτικού κέντρου
- Η µελέτη, έρευνα, εκπόνηση προγραµµάτων που αφορούν στην πολιτιστική
παιδεία και ανάπτυξη (θεατρική παιδεία, εικαστικές τέχνες, οπτικοακουστικά και
εφαρµοσµένες τέχνες)
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- Η προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η δηµιουργία
και συντήρηση µνηµείων
- Η οργάνωση συναντήσεων, σεµιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών
εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκδηλώσεις µε αφορµή παγκόσµιους
εορτασµούς, διοργάνωση φεστιβάλ φολκλόρ µουσικής, εκθέσεων φωτογραφίας,
αφισών,

αρχαίων

µουσικών

οργάνων,

βραδιές

Ελληνικού

κινηµατογράφου,

εκδηλώσεις αφιερωµένες σε εν ζωή ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισµού και
απονοµής τιµητικών διακρίσεων σε αυτούς)
- Η δηµιουργία µικτής ή παιδικής χορωδίας της Νοµαρχίας και ορχήστρας που θα
την συνοδεύει
- Η έκδοση και παραγωγή οπτικοακουστικών και πολιτιστικών δηµιουργηµάτων
- Η αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή και αναπαραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, video
και λοιπών οπτικοακουστικών υλικών
- Η δηµιουργία δικτύου ενηµέρωσης για θέµατα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
- Η χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας, µεταστέγασης, κλπ. Ερασιτεχνικών
Σχολών Κλασσικού Χορού

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
εφαρµογής πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού,
καθώς και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, προτείνουµε να µεταφερθεί στην
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η δηµιουργία και συντήρηση µνηµείων της
περιοχής και των εγκαταστάσεών της.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος προτείνουµε να ασκούνται από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Αθλητισµού
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν :
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- Όλες οι αρµοδιότητες οι προβλεπόµενες από το ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3057/2002 καθώς και το π.δ. 219/2006
το οποίο εκδόθηκε σε εφαρµογή του ν. 2725/1999.
- Η προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισµού και η ίδρυση αθλητικών κέντρων

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
προαγωγής και ανάπτυξης του αθλητισµού και η ίδρυση αθλητικών κέντρων.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Β. ∆ιεύθυνση Παιδείας
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Παιδείας είναι η παρακολούθηση, παρέµβαση και
προώθηση των εκπαιδευτικών θεµάτων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης των
αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων χωρικής αρµοδιότητας Νοµαρχίας Αθηνών, η παρακολούθηση
εκκλησιαστικών θεµάτων και η άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν µεταβιβαστεί
από την Κεντρική εξουσία στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
∆ιάρθρωση
Στη ∆/νση Παιδείας υπάγονται τρία (3) Τµήµατα:
α. Τµήµα Κτιριακών Υποδοµών Παιδείας
β. Τµήµα Οικονοµικών Παιδείας
γ. Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων

Αρµοδιότητες

α. Τµήµα Κτιριακών Υποδοµών Παιδείας
Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν :
- Η συστέγαση - µεταστέγαση δηµοσίων σχολείων και σε περίπτωση και σε
περίπτωση συστέγασης καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων χώρων
του διδακτηρίου από κάθε σχολική µονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των
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υπόλοιπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής
µονάδας (άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Α΄ και άρθρο 10 του π.δ/τος
472/1983 ΦΕΚ 181 Α΄).
- Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 41 παρ. 3 του ν.
1566/1985)
- Η παρακολούθηση της στέγασης των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, καθώς και των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (π.δ. 161/2000).

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
µίσθωσης ακινήτων, της στέγασης, συστέγασης δηµοσίων σχολικών µονάδων και,
σε περίπτωση συστέγασης, ο καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων
χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική µονάδα. Επίσης, προτείνουµε να
µεταφερθεί

στην

πρωτοβάθµια

αυτοδιοίκηση

η

αρµοδιότητα

της

διάθεσης

διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

β. Τµήµα Οικονοµικών Παιδείας
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν:
- Η αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΥΠΕΠΘ
- Η διαδικασία διεξαγωγής ανοικτών δηµόσιων µειοδοτικών διαγωνισµών για τη
δωρεάν µεταφορά και σίτιση µαθητών µουσικών γυµνασίων – λυκείων και
καλλιτεχνικών σχολείων
- Η διαδικασία διεξαγωγής ανοικτών δηµόσιων µειοδοτικών διαγωνισµών για τη
δωρεάν µεταφορά µαθητών ειδικών σχολείων από τον τόπο διαµονής τους στο
σχολείο
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- Η έγκριση για την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων
στα σχολεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ
- Ο καθορισµός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κατά µήνα για κάθε τηλεφωνική
σύνδεση
- Η έγκριση εγκατάστασης τηλεοµοιοτύπων (ΦΑΞ) στις υπηρεσίες εκπαίδευσης
- Ο καθορισµός των σχολείων και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που
δικαιούνται να πραγµατοποιούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µέσω Ο.Τ.Ε.
- Η αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε µορφής Ν.Π.∆.∆. και τις υπηρεσίες
αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ και η έγκριση κυκλοφορίας τους
- Η έγκριση για οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για
µεταφορά προσώπων, υλικών, κλπ.
- Η έκδοση απόφασης για την µεταβίβαση περιουσίας των σχολικών µονάδων στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Η µέριµνα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,

καθώς και των ∆ιευθύνσεων και

Γραφείων

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
διαδικασίας διεξαγωγής ανοικτών δηµόσιων µειοδοτικών διαγωνισµών για τη
δωρεάν

µεταφορά

και

σίτιση

µαθητών

µουσικών

γυµνασίων-λυκείων

και

καλλιτεχνικών σχολείων. Επίσης, προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια
αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της διαδικασίας διεξαγωγής ανοικτών δηµόσιων
µειοδοτικών διαγωνισµών για τη δωρεάν µεταφορά µαθητών ειδικών σχολείων από
τον τόπο διαµονής τους στο σχολείο.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

γ. Τµήµα εκπαιδευτικών Θεµάτων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν:
- Η έγκριση σχολικών εκδροµών στο εξωτερικό (Υ.Α. 13324/Γ2/7.2.2006 ΦΕΚ
206/06 τ. Β΄)
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- Η έγκριση σχολικών εκδροµών εσωτερικού (ΦΕΚ 206/06 τ. Β΄) (Υ.Α. 13324 /
Γ2/7.2.2006)
- Η διακοπή µαθηµάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου (άρθρο 7 του
π.δ. 483/1977 και άρθρο 5 του π.δ/τος 484/1977 ΦΕΚ 149 Α΄)
- Η εποπτεία και έλεγχος Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων
Οι κυρώσεις στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο
σχολείο και αµελούν για την τακτική τους φοίτηση
Η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για
τους µαθητές
Ο διορισµός και αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων και καθορισµός των
λεπτοµερειών επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων των Κληροδοτηµάτων έµµεσης
διαχείρισης που χορηγούν υποτροφίες
Η άσκηση των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων και για τα σχολεία Μέσης
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Η συγκρότηση Σχολικών Εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές µονάδες της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Πρόταση
Προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η αρµοδιότητα της
έγκρισης σχολικών εκδροµών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η
αρµοδιότητα της διακοπής µαθηµάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδηµικής
νόσου. Επίσης, προτείνουµε να µεταφερθεί στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση η
αρµοδιότητα της οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων ή άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων για τους µαθητές.
Όλες οι άλλες αρµοδιότητες του τµήµατος να ασκούνται από την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριµένα ηπρότασή µας διαµορφώνεται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Πρόταση

Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, π.δ.
161/2000
επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου άρθρο 1 παρ 1, 2 (η
για ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογή παρ.
1
όπως
οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να
τροποποιήθηκε από
χρησιµοποιηθεί ως διδακτήριο
το άρθρο 18 παρ. 6
του ν. 3467/2006)
- α.ν. 627/1968 άρθρο
16
όπως
τροποποιήθηκε από
το άρθρο 18 παρ. 6
του ν. 3467/2006
- ν. 513/1976 άρθρο 3

∆

Η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων-π.δ. 161/2000 άρθρο
σχολικών µονάδων , συστέγαση
1 παρ. 4,2
αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο
-ν. 1566/1985 άρθρο
καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης
41 παρ.2
ορισµένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε-π.δ. 472/1983 άρθρο
σχολική µονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης10
των υπολοίπων και των ωρών λειτουργίας της
κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας
Η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του
-π.δ. 161/2000 άρθρο
ΥΠΕΠΘ και µε µίσθωση καθώς και
1 παρ. 3
Αντιµετώπιση των λειτουργικών δαπανών
- 241/2002 ΓνΝΣΚ
των υπηρεσιών αυτών
Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες -π.δ. 161/2000 άρθρο
σχολικής στέγης , καθώς και ανέγερση κτιρίων1 παρ. 2 και άρθρο 2
(Η αρµοδιότητα αυτή δεν ασκείται από τις
-ν. 2240/1994 άρθρο
6 παρ. 24
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αττικής)
- 212/2004 ΓνΝΣΚ

∆

Π

∆

Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις
-π.δ. 161/2000 άρθρο
κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση 1 παρ. 5
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος
-ν. 1566/1985 άρθρο
41 παρ. 3

∆

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 6 και άρθρο 2

Π

Η συγκρότηση Νοµαρχιακής Επιτροπής
Παιδείας
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-ν. 1566/1985 άρθρο
49 απρ. 6
- ΥΑ : ∆4/85/87
Η διακοπή µαθηµάτων λόγω έκτακτων
συνθηκών ή επιδηµικής νόσου

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 9 και άρθρο 2
-π.δ. 483/1977 άρθρο
7
-π.δ. 484/1977 άρθρο
5

Π

Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο
∆ιαµονής στο σχολείο φοίτησης, καθώς
και η µεταφορά και σίτιση
µαθητών µουσικών γυµνασίων

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 10, 11
-ν. 2621/1998 άρθρο
2 παρ. 24
-ν. 1566/1985 άρθρο
2 παρ. 9
- 153/2003 ΓνΝΣΚ

∆

Ο καθορισµός θεµάτων σχετικών
-π.δ. 161/2000 άρθρο
µε τηλεφωνικέςσυνδέσεις και συνδιαλέξεις
1 παρ. 14,15, 16, 17
που επιτρέπονταικατά µήνα για κάθε
και άρθρο 2
τηλεφωνική σύνθεση στις
σχολικές µονάδες, η έγκριση τηλετύπων στις
υπηρεσίες εκπαίδευσης, καθώς και ο
καθορισµός
των σχολείων και των περιφερειακών
υπηρεσιών
του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να
πραγµατοποιούν υπεραστικές τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις µέσω ΟΤΕ
Κυρώσεις στους γονείς και κηδεµόνες
που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους
στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους
(άρθρο 1 παρ. 13 π.δ. 161/2000
και άρθρο 2
παρ. 3 του Ν. 1566/1985)
Η οργάνωση συναυλιών η άλλων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων για µαθητές

H έγκριση για οποιαδήποτε µίσθωση
Ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης

ΠΑ

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ.13
-ν. 1566/1985 άρθρο
2 παρ. 3

∆

-π.δ.161/2000 άρθρο
1 παρ. 18 και άρθρο
2
-ν. 1566/1985 άρθρο
47 παρ.3

∆

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 21 και άρθρο

∆
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για µεταφορά
προσώπων , υλικών κ.λ.π.

2
-π.δ. 173/1985 άρθρο
4β

Η αντικατάσταση των κινητήρων
-π.δ. 161/2000 άρθρο
αυτοκινήτων
1 παρ. 22 και άρθρο
των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ 2
-π.δ. 173/1985 άρθρο
4

Π

Η έγκριση των εισηγήσεων της νοµαρχιακής
επιτροπής παιδείας για τον καθορισµό των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών
µονάδων

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 23
-ν. 1566/1985 άρθρο
49
-ΥΑ : ∆4/85/87

Η έκδοση απόφασης για τη µεταβίβαση
περιουσίας των σχολικών µονάδων στους
οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 24 και άρθρο
2
-ν. 2009/1992 άρθρο
31

Π (από
ΟΣΚ)

Η συγκρότηση ων Σχολικών Εφορειών που
λειτουργούν στις σχολικές µονάδες της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

-π.δ.161/2000 άρθρο
2
-π.δ.
1025/1977
άρθρο 16 παρ. 1,2

ΠΑ

Ο καθορισµός χρήσης των σχολείων σε
περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους

-ν. 1894/1990 άρθρο
5 παρ.16

∆

Η έγκριση σχολικών εκδροµών στο
Εξωτερικό και εσωτερικό

-π.δ. 161/2000 άρθρο
1 παρ. 7,8
Υ.Α.
Γ2/4832/1990
όπως τροποποιήθηκε
από
την
Υ.Α.
13324/Γ2/2006

∆

-π.δ. 161/2000 άρθρο
Η εποπτεία και ο έλεγχος συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων
1 παρ. 12 και άρθρο2
ν. 1566/1985 άρθρο
53

∆

Ο διορισµός και αντικατάσταση διοικητών
-π.δ. 161/2000 άρθρο
Των ιδρυµάτων και καθορισµός
1 παρ.19
των λεπτοµερειών επωφελέστερης διάθεσης των
-π.δ. 472/1983 άρθρο
κληροδοτηµάτων έµµεσης διαχείρισης που 10
χορηγούν υποτροφίες
-π.δ. 173/1985 άρθρο

Π

ΠΑ
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2
-ν. 1583/1985 άρθρο
10
Οι Εισηγήσεις της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Παιδείας στο Νοµαρχιακό
συµβούλιο και στο Νοµάρχη, σε
θέµατα παιδείας όπως : οργάνωση
βιβλιοθηκών, σεµινάρια γονέων,
Επιµορφωτικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, θέµατα
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και λαϊκής
επιµόρφωσης

-ν. 1566/1985 άρθρο
49 παρ4
-Υ.Α. :∆4/85/87

∆

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων
Που βρίσκονται εντός των τεσσάρων
Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων Αττικής

-ν. 2545/1940 άρθρο
65
-ν. 2647/1998 άρθρο
2 παρ. Β1

ΠΑ

Η χορήγηση άδειας για την χρήση
προσωνυµίας σε φροντιστήρια

-ν. 2545/1940 άρθρο
65
-ν. 2647/1998 άρθρα
7 και 73

ΠΑ

Η υποβολή αίτησης για έκπτωση µελών
των διοικήσεων, η άσκηση εποπτείας
και ελέγχου πρωτοβάθµιων σωµατείων,
η δυνατότητα
αναβολής οποιουδήποτε αγώνα για λόγους
δηµόσιας τάξης, η έγκριση συµµετοχής
σωµατείων σε αγώνες στο εξωτερικό και η
έγκριση για διοργάνωση διεθνών
αγώνων στο εσωτερικό µε εξαίρεση,
για όλα αυτά, τα θέµατα σωµατείων
που µετέχουν σε
πρωταθλήµατα εθνικής κατηγορίας

ΠΑ

Η παροχή άδειας λειτουργίας Ιδιωτικών
Σχολών Γυµναστικής και η εποπτεία τους,
η άδεια
λειτουργίας πάσης φύσεως αγωνιστικών
χώρων, η απόφαση για την
καταλληλότητα χώρου
προς ίδρυση Γυµναστηρίων

- ν. 2725/1999 άρθρα
32 και 56

∆

Ο διορισµός και αντικατάσταση µελών
Επιτροπών ∆ιοίκησης Γυµναστηρίων,

-π.δ. 397/1990
-ν. 2240/1994

∆
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η έγκριση
για ανταλλαγή ακινήτων,
η έγκριση δαπανών
του Γυµναστηρίου πλην εκείνων
που αφορούν
τεχνικά έργα και κύριος του έργου είναι
η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ο
καθορισµός αποζηµίωσης µελών διοίκησης
γυµναστηρίων (µε την επιφύλαξη
του άρθρου 4
παρ. 6 του ν. 2240/94)

κ.α.

Η έγκριση πράξης που διαπιστώνει την
περιέλευση στην Γ.Γ.Α. χώρων οι οποίοι
ανήκουν σε διαλυόµενα αθλητικά σωµατεία

Π

Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικών
εξωσχολικού αθλητισµού

∆

Απόκτηση και αξιοποίηση εκτάσεων
-ν. 2725/1999
κατάλληλων για αθλητικές εγκαταστάσεις
και την εκτέλεση έργων που θα συµβάλλουν
στην ανάπτυξη όλων των κλάδων του
αθλητισµού (κλασσικού, οµαδικού,
θαλάσσιου,
χειµερινού, µηχανοκίνητου, αεραθλητισµού)

∆

Η συγκρότηση της Νοµαρχιακής Επιτροπής -Υ.Α. : 5067/1985
Λαϊκής Επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ), η διαχείριση του
λογαριασµού της που τηρείται
στην Τράπεζα
της Ελλάδος και η εκπροσώπησή της
ενώπιον κάθε αρχής

ΠΑ

Ο συντονισµός των επιµορφωτικών φορέων που
-Υ.Α. : 5067/1985
συµµετέχουν στην ΝΕΛΕ

Π

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παροχής
πολιτιστικών υπηρεσιών
Η έγκριση της ίδρυσης κέντρων
επιµόρφωσης
και νυκτερινών δηµοτικών σχολείων
από ΝΠ∆∆
και ΝΠΙ∆, η ίδρυση και διοίκηση οµοίων
κέντρων και σχολείων , η έγκριση, η
διοργάνωση επιµορφωτικών εκδηλώσεων
Και η µέριµνα εκπόνησης προγραµµάτων

π.δ. 30/1996 άρθρο
49 παρ. 1γ
Υ.Α. : 5067/1985

∆
Π
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µετεκπαίδευσης του προσωπικού
των υπηρεσιών της Ν.Α.
Η χρηµατοδότηση φορέων για την εκτέλεση Υ.Α. : 5067/1985
επιµορφωτικών προγραµµάτων
Η µέριµνα και κάλυψη επιµορφωτικών
αναγκών του Νοµαρχιακού Κέντρου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

-ν. 2218/1994
-ν. 2240/1994
-π.δ. 30/1996

Ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη ιστορικών,
φιλολογικών και λαογραφικών αρχείων

Π

ΠΑ

ΠΑ

Χορήγηση άδειας για ίδρυση ειδικής
κατηγορίας
κινηµατογράφων αυτοκινήτων
(Drive – in cinema) και τον έλεγχο από
τεχνική άποψη των κτιρίων ή χώρων
για χρήση
υπαίθριου κινηµατογράφου

-ν.δ. του 1923
-α.ν. 314/1968 όπως
τροποποιήθηκε από
ν.δ. 1018/1971 και
ν. 1577/1985
-π.δ. 183/1986
-ν. 2214/1994
-ν.2240/1994

∆

Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών
σχολών,
καθώς και το κτιριολογικό έλεγχο
των σχολών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και
των µουσικών
εκπαιδευτηρίων

-ν. 299/1976
-β.δ. 16/1966
-Υ.Α.:
ΥΠΠΟ/∆ΙΜ/6448/210
6/1005

∆
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ρύθµιση µε τρόπο ενιαίο και οργανωµένο των ζητηµάτων της αντιµετώπισης
καταστροφικών φαινοµένων και της αντίστοιχης προστασίας της ζωής, της υγείας και
της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος είναι ο στόχος
όλων των προσπαθειών τα τελευταία χρόνια. Με επί µέρους νοµοθετικές ρυθµίσεις
,προσανατολισµένες σε συγκεκριµένη κάθε φορά µορφή κινδύνου η καταστάσεως
εκτάκτου ανάγκης και αντίστοιχα διοικητικές εφαρµογές έχει διαµορφωθεί ένα ενιαίο
θεσµικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να οργανώσει ένα συνολικά σχεδιασµένο σύστηµα
διοικητικής δράσης για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων και
να εγγυηθεί την επιχειρησιακή επάρκεια του.
Τούτο επιχειρείται µε τον ν. 3013/02 για την αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας
και µε την συµπληρωµατική κανονιστική πράξη (Υ.Α.1299/2003) καθώς και µε το
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο αποτελεί τη βάση
σχεδίασης και ενέργειας του κρατικού µηχανισµού για τη διαχείριση εκτάκτων
αναγκών που προκύπτουν από πάσης φύσεως καταστροφές σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης.

Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι αρµοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας είναι:
-η εφαρµογή και η τήρηση διατάξεων περί πολιτικής προστασίας όπως προκύπτει
από τον ν.3013/2002 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του.
-η οργάνωση των υπηρεσιών της Νοµαρχίας για την αντιµετώπιση φυσικών,
τεχνολογικών η άλλων καταστροφών εντός των ορίων της.
-η εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο του σχεδιασµού για την πρόληψη και η ετοιµότητα
αντιµετώπισης

και

αποκατάστασης

των

φυσικών,

τεχνολογικών

η

άλλων

καταστροφών.
-η ευθύνη για την λειτουργία του Συντονιστικού Νοµαρχιακού Οργάνου, στο οποίο
προεδρεύει ο Νοµάρχης και τα µέλη του προέρχονται από διάφορους φορείς, όπως
ορίζονται από τις διατάξεις του ν.3013/2002.
Οι προτάσεις µας ως προς τις αρµοδιότητες πολιτικής προστασίας είναι οι
ακόλουθες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Πρόταση

Ο συντονισµός και επίβλεψη του
έργου της πολιτικής προστασίας για
την πρόληψη, ετοιµότητα,
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών εντός των ορίων του
νοµού (αρµοδιότητα Νοµάρχη)

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1α

Η ευθύνη για την εφαρµογή του
ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής
προστασίας, κατά το σκέλος που τα
οικεία περιφερειακά προγράµµατα,
µέτρα και δράσεις έχουν τοπικό
χαρακτήρα, σε επίπεδο νοµού
(αρµοδιότητα Νοµάρχη)

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1β

ΠΑ

Η διατύπωση εισηγήσεων για το
σχεδιασµό πολιτικής προστασίας του
νοµού, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας για τη
διαµόρφωση της σχετικής πρότασης ,
προκειµένου να αποτελέσουν
αντικείµενο της εισήγησης για τον
ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής
προστασίας από τη ∆ιυπουργική
Επιτροπή (αρµοδιότητα Νοµάρχη)

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1γ

ΠΑ

Η διατύπωση εισήγησης στο Γενικό
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για
την έκδοση απόφασης κήρυξης
κατάστασης έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας στις
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών
(αρµοδιότητα Νοµάρχη)

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1δ

ΠΑ

ΠΑ
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Η έκδοση αποφάσεων
κήρυξης κατάστασης
έκτακτης ανάγκης,
προκειµένου για τοπικές
καταστροφές µικρής
έντασης, µετά από
προηγούµενη εξουσιοδότησή
του από το Γενικό Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας
(αρµοδιότητα Νοµάρχη)

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1δ

ΠΑ

Ο Νοµάρχης έχει την ευθύνη
διάθεσης και του
συντονισµού δράσης του
απαραίτητου δυναµικού και
µέσων για την πρόληψη,
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση των
καταστροφών του νοµού

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1ε

ΠΑ

Ο Νοµάρχης προεδρεύει του
Συντονιστικού Νοµαρχιακού
Οργάνου

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 1στ

ΠΑ

Ο σχεδιασµός και η
οργάνωση σε θέµατα
πρόληψης, ενηµέρωσης και
αντιµετώπισης των
καταστροφών ή
καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 2β

ΠΑ

Ο συντονισµός όλων των
υπηρεσιών της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και των
Νοµαρχιακών
∆ιαµερισµάτων, καθώς και
του δηµοσίου και ιδιωτικού
δυναµικού και µέσων για την
εξασφάλιση της ετοιµότητας,
την αντιµετώπιση των
καταστροφών και την
αποκατάσταση των ζηµιών

- ν. 3013/2002
άρθρο 12 παρ. 2β

Π
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Η έκδοση απόφασης µε την οποία
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά στην οργάνωση και
λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας
Η διενέργεια επιτάξεων σε περίπτωση
κατεπείγοντος προς ικανοποίηση των
αναγκών Εθνικής Άµυνας και
χρησιµοποίηση γενικώς των
επιτασσοµένων για τη δηµόσια και
κοινωνική ανάγκη

Η διενέργεια, µετά την κήρυξη της
πολιτικής κινητοποίησης και
εξουσιοδότησης του Πρωθυπουργού,
πολιτικής επιστράτευσης προσωπικού
από µη καλούµενες κλάσεις και πέραν
των αναστολών κατατάξεων που
χορηγήθηκαν µε αποφάσεις του
«Συµβουλίου Αναστολών Κατατάξεων»
προς ικανοποίηση των αναγκών της
πολιτικής σχεδίασης έκτακτων
αναγκών σε έµψυχο δυναµικό

Η έκδοση φύλλων ατοµικής
πρόσκλησης πολιτικής επιστράτευσης
προς τους υποκείµενους σε πολιτική
επιστράτευση

- ν. 3013/2002
άρθρο 16 παρ. 2

- ν. 2307/1995 άρθρο 10 παρ

Π

Π

- ν.δ. 17/1974 άρθρο 22
- 83/2001 Γν ΥΠΕΣ∆∆

- ν. 2307/1995 άρθρο 10 παρ

Π

- ν.δ. 17/1974 άρθρο 23
- 83/2001 Γν ΥΠΕΣ∆∆

ν. 2307/1995 άρθρο 10 παρ

Π
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, (ΥΠΟ)ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Η οριστικοποίηση των Μητρώων
Αρρένων, η τήρηση αντιτύπου
µητρώων αρρένων όλων των δήµων
και κοινοτήτων της περιοχής τους , η
ενηµέρωσή τους, οι εγγραφές και
µεταγραφές και οι µεταβολές (όπως
εγγραφή αδήλωτων, καθορισµός ή
διόρθωση ηλικίας κ.λ.π.)

- ν. 2119/1993
- ν. 2307/1995 άρθρο
όπως
τροποποιήθηκε
άρθρο

Η συµµετοχή στις διαδικασίες
προετοιµασίας, διενέργειας και
µετάδοσης των αποτελεσµάτων των
εκλογών για την ανάδειξη µελών του
εθνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ,
των οργάνων της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης και των δήµων και
κοινοτήτων, καθώς και των
δηµοψηφισµάτων

Ο ορισµός εκπροσώπου της ΝΑ στην
Επιτροπή Ανεξάρτητης Οικονοµικής
∆ραστηριότητας Αλλοδαπών στην
Περιφέρεια

Πρόταση

∆

72 ν. 2910/2001
-

496/2006 ΓνΥΠΕΣ∆∆

∆
Εκλογική νοµοθεσία

- ν. 3386/2005 άρθρο 24 παρ Π.Α
Όπως
τροποποιήθηκε
άρθρο 9 ν. 3536/2007
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6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ∆υτικής Θεσσαλονίκης
είναι όσες έχουν µεταβιβαστεί στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µέχρι σήµερα ή θα
µετεβιβασθούν στο µέλλον µε Νόµους, ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις και
αφορούν

αρµοδιότητες

του

Υπουργείου

Μεταφορών

&

Επικοινωνιών

και

συγκεκριµένα:
Ο σχεδιασµός, η ανάθεση της εκτέλεσης της υπεραστικής και αστικής συγκοινωνίας,
και ο έλεγχος και η εποπτεία του ΚΤΕΛ.
Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων δηµόσιας
και ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών Κρατικών Υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆..
Η χορήγηση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων ,σχολών
οδηγών, σχολών Σ.Ε.Κ.Α.Μ. και Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.
Η χορήγηση αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος µεταφορέα εµπορευµάτων και
επιβατών, µηχανοτεχνιτών, εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, ραδιοηλεκτρολόγων
κ.λ.π.
Η χορήγηση αδειών λειτουργίας µεταφορικών επιχειρήσεων.
Η ρύθµιση θεµάτων επικοινωνιών και η χορήγηση σχετικών αδειών.
Η χορήγηση δελτίων στάθµευσης Α.Μ.Α.
Ο έλεγχος τήρησης της νοµοθεσίας και η επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών
κυρώσεων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.

Με βάση αυτές τις αρµοδιότητες οι προτάσεις µας διαµορφώνονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΑ) Η΄
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ (∆)

Αρµοδιότητες

Νοµική Βάση

Η έκδοση, η αναθεώρηση και η ανάκληση
αδειών οδήγησης οχηµάτων και ειδικής
άδειας οδήγησης Ε∆Χ

- ν. 1437/1984 όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.
2801/2000, ν. 2898/2001, ν.

Πρόταση
ΠΑ
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3109/2003 και ν. 3534/2007
- π.δ. 458/1984
ν.
722/1977
όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.
2753/1999 και ν. 2963/2001
- ν. 3721/1957
- ν. 3109/2003 άρθρα
12,17,18 (η περίπτωση 2στ
του άρθρου 12 όπως
τροποποιήθηκε µε άρθρο 11
ν. 3446/2006)
- ν. 3534/2007 άρθρα 15,17
και 19
- ν. 3446/2006
- σχ. ΥΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ.
Α/ΟΙΚ.5541/434/2006

Η έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση
αδειών κυκλοφορίας και η χορήγηση
πινακίδων επιβατικών αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών, λεωφορείων και φορτηγών
κάθε κατηγορίας (Ε∆Χ, ΕΙΧ, Λ∆Χ, ΛΙΧ).

-ν.δ.. 3721/1957 (το άρθρο
15 καταργήθηκε µε ν.
2898/2001)

ΠΑ

- ν. 2078/1992
-σχ.ΚΥΑ:
Α/62650/5293/06/07

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των
µηχανοκίνητων οχηµάτων κάθε είδους µε τα
κέντρα τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) του
νοµού.

- Π.∆. 49/1995 (όπως
τροποποιήθηκε από π.δ.
8/1997

ΠΑ

- ΥΑ 44800/123/1985 (όπως
τροποποιήθηκε από ΥΑ
12078/1343/2004 και ΥΑ
27044/2913/2004)
- ν. 2963/2001 άρθρο 33
(όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 34 ν. 3446/2006)
- ν. 3534/2007 άρθρο 16
- σχ. 453/2006 ΓνΝΣΚ
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Ο καθορισµός οδικής γραµµής ως
υπεραστικής ή αστικής, ο καθορισµός της
αστικής περιοχής, της αφετηρίας, της
διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος
κάθε λεωφορειακής γραµµής ΚΤΕΛ.

ΥΑ ∆ΟΝΣ/18740/1988

ΠΑ

Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
οδικού µεταφορέα επιβατών και
εµπορευµάτων.

- Π.∆. 586/1988

ΠΑ

- Π.∆. 57/1989 (τα δύο π.δ.
καταργήθηκαν µε το π.δ.
346/2001
περί
Προσαρµογής της Ελληνικής
νοµοθεσίας
προς
τις
διατάξεις οδηγιών 96/26 ΕΚ
του Συµβουλίου της 29.4.96
και
98/76
ΕΚ
του
Συµβουλίου της 1.10.98)

- ΥΑ Β2/25060/4295/1989
- ΥΑ 2483/191/1990

Ο καθορισµός του αριθµού νέων Ε∆Χ που
είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση
σχετικών µεταφορικών αναγκών κάθε
περιοχής.

- ν. 1437/1984 άρθρο 2

ΠΑ

- ν. 3364/2001
- σχ. 308/1996

Ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού
πλωτών µέσων στα λιµάνια.

- ν.δ. 187/1973 (όπως
τροποποιήθηκε από π.δ.
11/2000,
ν.
2881/2001,
ν.2987/2002, ν.3153/2003,
π.δ. 344/2003, ν.3409/2005,
π.δ.
124/2006
και
ν.
3490/2006)

ΠΑ

Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων – µοτοσυκλετών και
µοτοποδηλάτων (υπηρεσίες µεταφορών και
επικοινωνιών της ΝΑ).

- π.δ. 78/1988

ΠΑ

- π.δ. 416/1991
- ν. 3185/2003 άρθρο 18
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- π.δ. 160/2005
- σχ. ν. 3534/2007
- σχ. 416/1991 και 371/1997
ΣτΕ

Η έκδοση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων,
σταθµών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών
επαγγελµάτων, καθώς και η σφράγισή τους.

- β.δ. 465/1970 (όπως
τροποποιήθηκε από π.δ.
118/2006)

ΠΑ

- π.δ. 595/1984 (όπως
τροποποιήθηκε από το π.δ.
282/1999)
- π.δ. 455/1976
σχ.
∆ΜΕΟ/0/2879/ΕΓΚ.11/2007
ΥΥΠΕΧΩ∆Ε
- σχ.. ΥΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ. :
56392/3831/2006
- σχ. 41197/ΕΓΚ.29/2003
ΥΠΕΧΩ∆Ε
-σχ. 61/2007 ΓνΝΣΚ
2309/2006 ΣτΕ

Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
τεχνιτών επισκευής αυτοκινήτων.

και

- ν. 1575/1985 (όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.
3103/2003, ν.3147/2003 , ν.
3185/2003 και ν. 3534/2007)

ΠΑ

- π.δ. 160/2005
- σχ. ΥΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ.
73101/714/1988
Η χορήγηση εξουσιοδότησης συνεργείων
επισκευής αυτοκινήτων για χορήγηση κάρτας
ελέγχου καυσαερίων.

- Ν. 2052/1992 (όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.
2682/1999, ν. 2742/1999, ν.
2801/2000, ν. 2940/2001,
ν.2947/2001, ν. 3013/2002
και ν. 3481/2006)

ΠΑ

- σχ. ΥΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ.
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34984/3976/2006

Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και
αφαίρεση αδειών εκγυµναστών, καθώς και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών.

Ο καθορισµός του αριθµού των νέων Ε∆Χ
αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή που είναι
αναγκαία για την αντιµετώπιση σχετικών
µεταφορικών αναγκών κάθε διοικητικής
µονάδας της χώρας.
Η παραλαβή των αποσυρόµενων δικύκλων,
µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων στους
νοµούς όπου δεν υπάρχουν
υποκαταστήµατα του Ο∆∆Υ (ειδικά για τα
µοτοποδήλατα η αρµοδιότητα είναι
συντρέχουσα µε την Ελληνική Αστυνοµία)

- π.δ. 105/1985

ΠΑ

- ΥΑ 52200/50/1992
σχ.
813/2001
3673/2000 ΣτΕ

και

- ν. 1437/1984 άρθρο 2

ΠΑ

- σχ. 1277/1995 ΣτΕ

- άρθρο 2 παρ. 4 ν.
3245/2004 όπως
τροποποιήθηκε από άρθρο
24 ν. 3333/2005

ΠΑ

- σχ.
1904/2007 ΚΥΑ
(καθορισµός αποζηµίωσης
ΝΑ
για
συµετοχή
σε
διαδικασία απόσυρσης)
- σχ. 8304/895/2006 ΚΥΑ
(καθορισµός
διαδικασίας
απόσυρσης)
- σχ. 37687/4039/2004 ΚΥΑ
(καθορισµός
διαδικασίας
απόσυρσης

Ο καθορισµός δροµολογίων επιβατηγών
γενικά πλοίων τοπικών γραµµών άνω των
τριών µιλίων που περιλαµβάνουν λιµένες
που κείνται εντός των ορίων του νοµού, µε
την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλη
δροµολογιακή γραµµή που συνδέει δύο ή
περισσότερους από τους πιο πάνω λιµένες
µε άλλους που κείνται εντός των ορίων του
νοµού αυτού.

Η
υποβολή
προτάσεων
(µετά
από
γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου

Α.ν. 1091/1938 άρθρο 2

ΠΑ

ΠΑ
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∆ηµοσίων Έργων) για την κατάταξη του
επαρχιακού δικτύου (µε απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
µετά από εισήγηση του Γ.Γ.Περιφέρειας) σε
πρωτεύον ή ι δευτερεύον.
Ο καθορισµός του εξωτερικού χρωµατισµού - π.δ. 243/1987 άρθρο 4
των ΤΑΧΙ
- π.δ. 244/1987 άρθρο 4

ΠΑ

- ν. 2647/1998 άρθρο 2Ε
--

H έγκριση θέσης σε κυκλοφορία
αυτοκινήτων επιβατικών δηµόσιας χρήσης
από δήµους ή κοινότητες ή επιχειρήσεις των
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
άρθρου 46 του ν. 1416/1984, ο καθορισµός
της χρονολογίας µέχρι την οποία επιτρέπεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, που
µπορεί να παρατείνεται.
Ο καθορισµός και άλλων χώρων της ίδιας
έδρας, πέραν των προβλεποµένων, στους
οποίους οι διαπραττόµενες σοβαρές
παραβάσεις επιβατικών δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων επισύρουν και πειθαρχικέςδιοικητικές κυρώσεις.

Η διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας
φορτηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε
άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις
παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας
άσκησης του παραχωρούµενου δικαιώµατος
από τους αρχικούς δικαιούχους.

36/2006 ΓνΝΣΚ

- ν. 1437/1987 άρθρο 5

ΠΑ

- ν. 2467/1998 άρθρο 2
(όπως
η
παρ.
4
τροποποιήθηκε
µε
ν.
2817/2000)

- π.δ. 243/1987 άρθρο 23

ΠΑ

- π.δ. 244/1987 άρθρο 23
- ν. 2467/1998 άρθρο 2Ε
- Σχετικά µε εφαρµογή π.δ.
243/1987 και 244/1987 βλ.
και 14929/318/1992 ΚΥΑ

- ν. 383/1976 άρθρο 4
(όπως η περίπτωση ΄της
παρ. 4 τροποποποιήθηκε µε
άρθρο 13 ν. 2801/2000)
σχ.
ΚΥΑ
Β11/24356/1931/2005

ΠΑ

:

- σχ. 123/2002ΓνΝΣΚ
Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία
πραγµατοποιούν στην Ελλάδα σηµαντικές
επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι οποίες

- ν. 1959/1991 άρθρο 2
(όπως τροποποιήθηκε από
ν. 2801/2000, ν. 2898/2001,
ν.
3399/2005
και
ν.
3534/2007)

ΠΑ
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υπάγονται σε αναδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι
οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόµους.

- ν. 2647/1998 άρθρο 2Ε
- σχ. ΥΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ.
Α14/ΟΙΚ.2315/121/2007

Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική,
εξακολούθηση της λειτουργίας µεταφορικής
επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου ή
φυσικής ή νοµικής ανικανότητας του
µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων.
Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού ή
υπεραστικού λεωφορείου από το κύκλωµα
εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.

- π.δ. 586/1988 άρθρο 3 (το
π.δ. 586/1988 καταργήθηκε
µε π.δ. 346/2001)

ΠΑ

- σχ. 123/2002 και 774/2001
ΓνΝΣΚ
ΠΑ
-ν. 2963/2001 άρθρο 31

Ο καθορισµός του ύψους κοµίστρου στα όρια - ν. 2963/2001 άρθρο 10
ευθύνης κάθε ΚΤΕΛ
παρ. 3

ΠΑ

- σχ. ΥΑ ΜΕΤΑΦ.ΕΠΙΚ.
Β/ΟΙΚ.6526/509/2006

Ο καθορισµός του ελάχιστου αριθµού των
υποχρεωτικών δροµολογίων, κοινών, ταχέων
και υπερταχέων του ΚΤΕΛ και η κατανοµή
αυτών ανά 24ωρο µετά από εισήγηση του
ΚΤΕΛ και γνώµη των οικείων ΟΤΑ α΄βαθµού
για τις αστικές γραµµές ή της τοπικής
ένωσης δήµων και κοινοτήτων για τις
υπεραστικές γραµµές.
Ο καθορισµός των κοµίστρων αστικών και
υπεραστικών γραµµών κάθε φορέα παροχής
συγκοινωνιακού έργου.

Η αλλαγή έδρας επιβατηγών
χρήσης αυτοκινήτων (Ε∆Χ).

-ν. 2963/2001 άρθρο 8

ΠΑ

- σχ. Β-15596/1141/2003 και
Β-54871/4060/2003
ΥΑ
ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ.

ν. 2963/2001 άρθρο 10

ΠΑ

δηµόσιας - ν. 3109/2003 άρθρο 2
παρ.3

ΠΑ

- σχ. 1603/2004 ΣτΕ
Η χορήγηση αδειών σε Ε∆Χ αυτοκίνητο να
σταθµεύει για χρονικό διάστηµα έξι µηνών
ανά έτος σε διοικητική µονάδα ή δηµοτικό

ΠΑ
-ν.

3109/2003

άρθρο

3
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διαµέρισµα νοµού διαφορετικού από αυτόν
που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
ως έδρα.

παρ.3

Η τήρηση µητρώου αδειών Ε∆Χ αυτοκινήτων -ν. 3109/2003 άρθρα 5 και
και µητρώο οδηγών Ε∆Χ
13

ΠΑ

-ν. 3109/2003 άρθρο 6(η
παρ. 10α τροποποιήθηκε
από ν. 3446/2006)

ΠΑ

Η χορήγηση αδειών σύστασης ανωνύµων
εταιριών και συνεταιρισµών από ιδιοκτήτες
Ε∆Χ και η παραχώρηση σε αυτές
κατ’εξαίρεση των κειµένων διατάξεων
δικαίωµα θέσης σε κυκλοφορία νέων Ε∆Χ
αυτοκινήτων µέχρι επτά θέσεων.
Η επιβολή διοικητικών προστίµων στους
παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας
ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών
ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και
ραδιοσταθµών CΒ, καθώς και άλλων
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.

ΠΑ
-ν. 2801/2000 άρθρο 2

Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
ραδιοσταθµών CΒ καθώς και η σφράγισή
τους.

- ν. 1780/1988 όπως ισχύει

Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής,
εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών
και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου και
ειδικών ραδιοδικτύων (στην τελευταία
περίπτωση µετά έγκριση της κεντρικής
υπηρεσίας Υπουργείου Μεταφορών) καθώς
και η ανάκληση των αδειών λειτουργίας
αυτών.

- ν.δ. 1244/1972, όπως
τροποποιήθηκε
από
ν.
2801/2000, ν. 3370/2005 και
3431/2006.

Η χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη,
χειριστή ασυρµάτου, άδειας άσκησης
επαγγέλµατος ραδιο-ηλεκτρολόγου και
ραδιοτεχνίτη και άδειας λειτουργίας
ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου

- ν.δ. 2624/1953 (η παρ. 4
του άρθρου 3 καταργήθηκε
µε ν. 2801/2000)

ΠΑ

- σχ. 611/2001 ΓνΝΣΚ

- σχ.
ΚΥΑ,

ΠΑ

105804/10756/1994

σχ.
169/1999
Ποιν.Εφ.Πατρών
και
2472/2006 Εφ.Αθ.

ΠΑ

- ν.δ. 2925/1953
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Η χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας
σταθµού στην ξηρά, η παροχή σύµφωνης
γνώµης για κατασκευή οικίσκου στέγασης
µηχανηµάτων σταθµών ραδιο-επικοινωνίας,
καθώς και η έγκριση σχεδίων των οικίσκων
στέγασης µηχανηµάτων σταθµών
ραδιοεπικοινωνίας και µόνο για τις
ακόλουθες κατηγορίες σταθµών : α) Σταθµοί
βάσης της κινητής υπηρεσίας ξηράς για
δηµόσια ανταπόκριση β)Σταθµοί βάσης της
υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη
(ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί ασυρµάτου) γ)
Σταθµοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων
δηµόσιων και ιδιωτικών δ)Σταθµοί βάσης
ραδιοσταθµών ασυρµάτου της ζώνης
συχνότητας πολιτών (C.Β.) ε)Επίγειοι
σταθµοί µόνο λήψης (R.O.) δορυφορικού
συστήµατος.

- ν. 2075/1992 άρθρο 24

ΠΑ

-ν. 2145/1993 άρθρο 41
- ν. 2166/1993 άρθρο 34
- ν. 2181/1994 άρθρο 5
- ν. 246/1994 άρθρα 5 και 6
- ν. 2647/1998 άρθρο 2 ( Η
παρ. 4 του άρθρου 2 ν.
2647/1998 τροποποιήθηκε
µε ν. 2817/2000)

- Σχετικά µε άρθρο 24 ν.
2075/1992 βλ. και 763/2005
και 2546/1999 Στε και
802/2003 Μ.Πρ.Ηρακλείου
- Σχετικά µε άρθρο 41 ν.
2145/1993
βλ.
και
1439/2006 Στε
- Σχετικά µε άρθρο 5 ν.
2181/1994
βλ.
και
1264/2005 ΣτΕ και 197/1996
Μ.Πρ.Κιλκίς
σχ. 353/2006 ΓνΝΣΚ.

Για την επιβολή διοικητικής ποινής
προστίµου στους παραβάτες για
εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά
.

Η συγκρότηση (µε απόφαση Νοµάρχη) του
Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβολής
κυρώσεων σε φορείς παροχής
συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες
λεωφορείων.
∆ιενέργεια (µε µέριµνα Νοµάρχη)
επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων

- ν. 2975/1992 άρθρο 26

ΠΑ

- ν. 2145/1993 άρθρο 41
-ν. 2647/1998 άρθρο 2

ΠΑ
-π.δ. 170/2003 άρθρο 1

- ν. 3185/2003 άρθρο 23

ΠΑ
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σε εγκαταστάσεις συνεργείων σύµφωνα µε
ΥΑ 24841/1144/2001

- σχ. π.δ. 118/2006 και
π.δ. 160/200
-σχ.
40589/2318/04
ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚΟΙΝ.

ΥΑ

-σχ.
∆ΜΕΟ/0/2879/ΕΓΚ.11/2007
ΥΠΕΧΩ∆Ε
56392/3831/2006
ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚ
Χορήγηση άδειας ( από Νοµ. Συµβ.) σε
πλωτά µέσα που κινούνται σε φυσικές και
τεχνητές λίµνες, καθώς και σε πλωτούς
ποταµούς για την άσκηση τουριστικών και
συγκοινωνιακών πλόων

σχ.
ΥΑ

ΠΑ
-ν. 3190/2003 άρθρο 8

Άσκηση και εποπτεία των διενεργουµένων
διεθνών οδικών εµπορευµετικών και
επιβατικών µεταφορών.

ΠΑ

Χορήγηση αδειών διέλευσης και διευκόλυνση
των Ελλήνων µεταφορέων στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων τους στο
έργο των διεθνών µεταφορών.

ΠΑ

Ο προγραµµατισµός της πρωτοβάθµιας
πρακτικής εξέτασης για τις άδειες οδήγησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και τετρακύκλων

- ν. 2989/2001

ΠΑ

- ΥΑ 41002/4504/2005
- σχ. ΥΑ 69532/7580/2005
-σχ. ΥΑ 19822/2291/2006
- σχ. ΥΑ 48341/5576/2006

Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών, σχετικά µε τις διεθνείς οδικές
εµπορευµατικές και επιβατικές µεταφορές.

ΠΑ
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∆ιάνοιξη δηµοσίων οδών σε δασικές εκτάσεις
για χώρους πικ-νικ.

-

ν. 998/1979 µάρθρο
48
σχ. 345/2002 ΓνΝΣΚ
σχ. 483/2005 και
974/2005 ΣτΕ

ΠΑ

Εισήγηση επιβολής από τον Νοµάρχη
κυρώσεων κατά των παραβατών διατάξεων
διµερών ή πολυµερών συµφωνιών, της
εσωτερικής Νοµοθεσίας και των διοικητικών
πράξεων.

ΠΑ

Απαγόρευση (µε απόφαση Νοµάρχη) της
δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε
ορισµένους χώρους.

ΠΑ

Οι πρακτικές εξετάσεις οδηγών και
υποψηφίων οδηγών , που λαµβάνουν χώρα
εντός του Νοµού Αττικής . (διενεργούνται από
τους υπαλλήλους – εξεταστές των Ν.Α. και
από τους υπαλλήλους – εξεταστές του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών)
Επιβολή κυρώσεων µε απόφαση του
Νοµάρχη στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί.
Συγκεκριµένα : α) Σύσταση β) Σε περίπτωση
υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας
του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έναν µέχρι
τρεις µήνες και γ) Για κάθε φορά, πέραν της
τρίτης, ανάκληση άδειας λειτουργίας του
ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έξι µέχρι
δώδεκα µήνες

-ν. 3534/2007
παρ. 8

άρθρο 15

ΠΑ

ΠΑ
-ν. 3534/2007
παρ. 3

άρθρο 17
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IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Από τη µελέτη του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου προκύπτει ότι ένας µεγάλος αριθµός
αρµοδιοτήτων που σήµερα ασκούνται από τους ΟΤΑ α’ βαθµού είναι στην ουσία
συναρµοδιότητες είτε

µε τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση είτε µε

τις κεντρικές και

αποκεντρωµένες δοµές της διοίκησης. Έχοντας σαν δεδοµένη πλέον την ουσιαστική
απουσία αποτελεσµατικών δοµών, διαδικασιών και πρακτικών οριζόντιου και κάθετου
συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, προτείνουµε τον εξορθολογισµό του
συστήµατος άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών µε στόχο την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης,
ενότητας και συγκέντρωσης των διοικητικών διαδικασιών ώστε να βελτιωθούν σηµαντικά
τόσο η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η διαφάνειά τους όσο και ο δηµοκρατικός
έλεγχος και η λογοδοσία κατά την άσκησή τους.
Συγκεκριµένα, τέτοιες συναρµοδιότητες εντοπίζονται στους εξής τοµείς πολιτικής:

1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

A. ∆ίκτυα φυσικού αερίου
Οι ΟΤΑ α’ βαθµού αναλαµβάνουν τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και
εκµετάλλευσή τους. Ωστόσο οι αρµοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου, όπως
αυτές ασκούνται µέσω της αδειοδότησης των απαιτούµενων εγκαταστάσεων,
παραµένουν σήµερα στους ΟΤΑ β’ βαθµού και ασκούνται στο πλαίσιο των γενικών
κατευθύνσεων και της εποπτείας από την κεντρική διοίκηση. Η διατήρηση του
διαχωρισµού

αυτών

των

λειτουργιών

θεωρείται

αναγκαία

για

την

αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, στο βαθµό που αποφεύγεται η
ταύτιση

ελεγκτή

και

ελεγχοµένου.

Ωστόσο

προτείνεται

η

µεταφορά

των

αρµοδιοτήτων αδειοδότησης στη νέα αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

B. Αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίµων
Οι ΟΤΑ α’ βαθµού ασκούν τις αρµοδιότητες της αδειοδότησης και της εποπτείας ως
προς τους όρους κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης των χώρων αποθήκευσης
και διακίνησης υγρών καυσίµων ενώ οι Νοµαρχίες την αρµοδιότητα της
αδειοδότησης ως προς την λειτουργία και την επέκτασή τους. Η διατήρηση του
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διαχωρισµού αυτών των λειτουργιών θεωρείται περιττή. Η συγκέντρωση τους σε ένα
διοικητικό

επίπεδο

διευκολύνει

τόσο

την

απρόσκοπτη

πρόσβαση

των

ενδιαφεροµένων στις σχετικές υπηρεσίες όσο και την απλοποίηση των ρυθµιστικών
όρων και διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών
µηχανισµών ως προς την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Η
συγκέντρωση όλων των παραπάνω αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ α’ βαθµού
διευκολύνει την αµεσότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, λόγω της λειτουργίας τους
στο εγγύτερο επίπεδο διοίκησης.

Γ. Βιοµηχανικά κέντρα, ειδικές ζώνες στο πλαίσιο του πολεοδοµικού,
χωροταξικού σχεδιασµού
Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση τους στις ειδικές ζώνες είναι ήδη αρµοδιότητα
των πρωτοβάθµιών ΟΤΑ ενώ η αδειοδότηση και εποπτεία είναι αρµοδιότητες της
κεντρικής διοίκησης.

∆. Ιαµατικές πηγές
Προτείνεται η µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους.

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Α. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Οι ∆ήµοι έχουν την αρµοδιότητα αδειοδότησης αναφορικά µε: i) την ίδρυση και
εγκατάσταση καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που
επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, ii) τους όρους και το
ωράριο λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα στο πλαίσιο των υγειονοµικών
διατάξεων, iii) τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας (π.χ.
υγειονοµικός

έλεγχος

δεξαµενών

νερού)

και

iv)

τον

υγειονοµικό

έλεγχο

καταστηµάτων και επιχειρήσεων. Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει την αρµοδιότητα
καθορισµού του γενικού πλαισίου ως προς τους όρους και το ωράριο λειτουργίας,
αρµοδιότητα που εναρµονίζεται εν µέρει µε την ανάγκη οµοιογενούς αντιµετώπισης
των ζητηµάτων αυτών σε ευρύτερες του ενός ∆ήµου χωρικές ενότητες, ανάλογα µε
τις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ. τουριστικές περιοχές). Στο µέτρο όµως που
απαιτείται η διαφοροποίηση του γενικού αυτού πλαισίου σε τοπικό επίπεδο, θα ήταν
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καλό να µεταφερθεί η αρµοδιότητα έκδοσης τοπικών υγειονοµικών διατάξεων από
τις ΝΑ στους ∆ήµους.

Β. Αδέσποτα ζώα
Οι ∆ήµοι έχουν την αρµοδιότητα περισυλλογής και µέριµνας καθώς και δηµιουργίας
καταφυγίων και ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς. Σε περιπτώσεις διαδηµοτικής συνεργασίας, η ίδρυση, λειτουργία και
βελτίωση των εγκαταστάσεων αδειοδοτείται από την ΝΑ. Η αρµοδιότητα αυτή
προτείνεται να µεταφερθεί στους νέους διευρυµένους ∆ήµους.

Γ. Λαϊκές αγορές και εµποροπανηγύρεις
Με το Ν 3557/2007 οι ΝΑ καθορίζουν το χώρο λειτουργίας τους και αναλαµβάνουν
τη χορήγηση και ανάκληση αδειών λειτουργίας τους. Ο έλεγχος τήρησης των
σχετικών διατάξεων και ο καθαρισµός των χώρων ανατίθεται ωστόσο στους ∆ήµους.
Προτείνεται η µεταφορά όλων των σχετικών αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους, κάτι το
οποίο ισχύει άλλωστε και για όλες τις συναφείς δραστηριότητες (π.χ. χορήγηση
αδειών εµποροπανηγύρεων

και υπαίθριου εµπορίου). Παράλληλα προτείνεται η

κατάργηση των Ταµείων των Λαϊκών αγορών και η ανάθεση της αρµοδιότητας
καθορισµού τελών µε ανταποδοτικό ως προς τις υπηρεσίες καθαριότητας χαρακτήρα
στους ∆ήµους.

∆. Πλανόδιο - Υπαίθριο - Λιανικό Εµπόριο και τα περίπτερα
Οι ∆ήµοι έχουν την αρµοδιότητα καθορισµού του χώρου λειτουργίας τους.
Παράλληλα, µε την προφανή αξία που έχουν οι κοινόχρηστοι χώροι για την ποιότητα
ζωής, αποτελούν και µια από τις σηµαντικότερες πηγές εσόδων των ∆ήµων, οι
οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε τη διαχείρισή τους. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
οι ∆ήµοι, στην κυριότητα των οποίων βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος, έχουν το
δικαίωµα να παραχωρήσουν σε ιδιώτες δικαιώµατα επ’ αυτού και να εισπράττουν
τέλη. Ωστόσο, η χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου είναι
αρµοδιότητα της ΝΑ, καθώς επίσης και η χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστηµάτων
λιανικού εµπορίου. Προτείνεται η µεταφορά της αρµοδιότητας αυτής στην
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση διότι συνδέεται άµεσα µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό
της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, η µεταφορά όλων των σχετικών µε την
αδειοδότηση αρµοδιοτήτων από τη ΝΑ στους ∆ήµους θα διευκόλυνε

και θα
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απλούστευε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο. Παράλληλα η συγκέντρωση όλων των
συναφών αρµοδιοτήτων στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση θα βελτίωνε και την
αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών.

3. ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στις αρµοδιότητες των ∆ήµων εντάσσονται ιδίως:
− η κατασκευή, διαχείριση, βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του Εθνικού
Συστήµατος Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Παιδείας και συγκεκριµένα:
− η συντήρηση καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων,
− η ίδρυση και λειτουργία Κ∆ΑΠ,
− η ίδρυση βιβλιοθηκών.
− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά
− Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δηµοτικών και κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και
κοινοτικών χώρων άθλησης.
− Η λειτουργία παιδικών σταθµών και νηπιαγωγείων.
Προτείνεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων αδειοδότησης και εποπτείας στην νέα
περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα οι ΝΑ έχουν αρµοδιότητες για:
− τη µίσθωση ακινήτων, τη στέγαση, συστέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και,
σε περίπτωση συστέγασης, τον καθορισµό της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων
χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική µονάδα.
− την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης καθώς και
ανέγερση κτιρίων (πλην Αττικής ισχύει τώρα).
− τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για εκδηλώσεις
− τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο.
− τη µεταφορά και σίτιση µαθητών των Μουσικών Σχολείων.
− την έγκριση σχολικών δροµολογίων.
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Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων αυτών στους ∆ήµους θα διευκόλυνε τον συνολικό
κτιριακό σχεδιασµό που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο καθώς και την καλύτερη
ανταπόκριση της διοίκησης στις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, µε τη
µεταβίβαση των σχετικών µε την εποπτεία της λειτουργίας των σχολείων της γενικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ένα υπερκείµενο επίπεδο, όπως αυτό της
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενισχύεται η εποπτική λειτουργία ως εγγύηση της
ποιότητας της εκπαίδευσης.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Στην πολιτική προστασία οι ΟΤΑ α’ βαθµού και οι ΝΑ έχουν ταυτόσηµες σχεδόν
αρµοδιότητες. Αυτές είναι ιδίως:
- Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση, και αποκατάσταση των καταστροφών που
συµβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
- Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής
τους, στο πλαίσιο της ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο
του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
- Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων
για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
της περιφέρειάς τους.
Επιπλέον οι ΝΑ:
− ∆ιατυπώνουν εισηγήσεις για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας κατά το σκέλος
που τα οικεία περιφερειακά προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εφαρµόζονται σε
επίπεδο νοµού.
− ∆ιατυπώνουν εισηγήσεις για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας του νοµού,
προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό
σχεδιασµό πολιτικής προστασίας από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή.
− Υποβάλλουν εισηγήσεις στο Γενικό Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας ως
προς την έκδοση απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
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− Εκδίδουν αποφάσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές
µικρής έντασης.
− Αναλαµβάνουν το σχεδιασµό και την οργάνωση σε θέµατα πρόληψης,
ενηµέρωσης και αντιµετώπισης

Από την πρόσφατη πείρα έχει αποδειχθεί ότι η εµπλοκή πολλών διαφορετικών
επιπέδων διοίκησης στην αντιµετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών δεν είναι
αναγκαία αρνητική. Αντιθέτως, παρέχει ευελιξία στην κινητοποίηση των τεχνικών
µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού ανάλογα µε τις περιστάσεις και την οξύτητα
των προκλήσεων. Προτείνεται λοιπόν η παραµονή του σηµερινού καθεστώτος, ως
προς την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, αλλά η βελτίωση του δοµών, διαδικασιών και
πρακτικών οριζόντιου και κάθετου συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων
σε τοπικό, νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μετά τη µεταπολίτευση η σταδιακή διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ α’
βαθµού καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού τοπίου στην περιφέρεια
(περιφερειακή διοίκηση και καθιέρωση δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης), οδήγησαν
στη σταδιακή ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου συστήµατος άσκησης δηµόσιων
πολιτικών που προηγουµένως ανήκαν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κεντρικής
διοίκησης. Παρά τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, το ζήτηµα της κατανοµής των
αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής και της αποκεντρωµένης διοίκησης, αφενός, και
των δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης, αφετέρου, δεν αποτέλεσε αντικείµενο µιας
ολοκληρωµένης προσέγγισης των δοµών και διαδικασιών αποτελεσµατικής
επίλυσης των δηµοσίων προβληµάτων. Αντιµετωπίσθηκε αποσπασµατικά, µε
αποτέλεσµα να ανακύψουν έντονες επικαλύψεις και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων
µεταξύ των παραπάνω επίπεδων, που συχνά οδηγούν σε προφανείς ελλείψεις και
αδυναµίες ως προς τη διαµόρφωση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Η συνολική
αναδιάταξη των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης απαιτεί τη συνολική
προσέγγιση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιπέδων που θα
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προκύψουν µε στόχο την εξασφάλιση της ενότητας και ολοκλήρωσης στην άσκηση
των κρατικών λειτουργιών.
Η διοικητική µεταρρύθµιση στηρίζεται, εκτός από τη δηµιουργία νέων δοµών, σε
µια συνολική αναδιάταξη των λειτουργιών κράτους µε στόχο την ισχυροποίηση του
πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού του ρόλου στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον. Κεντρικός άξονας της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι η ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων, ρόλων και λειτουργιών µεταξύ των επιπέδων διοίκησης και
αυτοδιοίκησης µε στόχο:
Α) Την ενδυνάµωση των επιτελικών, προγραµµατικών λειτουργιών του
κεντρικού κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού,
ενόψει της επικείµενης µεταρρύθµισης, είναι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων
και µέσων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους νέους ∆ήµους, σύµφωνα
µε τις συνταγµατικές επιταγές. Βασική προϋπόθεση για µια ριζική µεταρρύθµιση του
κράτους είναι η ενδυνάµωση του ρυθµιστικών και επιτελικών λειτουργιών του, που
διευκολύνουν τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό προγραµµατισµό, την ευελιξία στη
διατύπωση στόχων, την ενεργοποίηση των απαιτούµενων µέσων για την κάλυψη
των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της κοινωνίας και, τέλος, την εξειδίκευση του
γενικού συµφέροντος, µε πολιτικές που στοχεύουν στην άµβλυνση των κάθε µορφής
ανισοτήτων. Έµφαση δίδεται λοιπόν όχι µόνον στον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων
µεταξύ του κεντρικών και αποκεντρωµένων δοµών του κράτους αλλά και στη
λειτουργική

τους

διασύνδεση,

στο

πεδίο

της

διαµόρφωσης,

υλοποίησης,

παρακολούθησης και ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών.
Β) Την ισχυροποίηση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό
προγραµµατισµό µε την µεταφορά µεγάλου εύρους αρµοδιοτήτων που ασκούνται
σήµερα

από

τις

αποκεντρωµένες

περιφέρειες

στις

νέες

Περιφερειακές

Αυτοδιοικήσεις. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναδειχθεί ως ο βασικός
πυλώνας αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα είναι
αρµόδιες για την εκπόνηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, έργων και
µέτρων οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και την εφαρµογή
επενδυτικών προγραµµάτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της
οικονοµίας. Στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις συγκεντρώνονται επίσης
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αρµοδιότητες

που

σχετίζονται

µε

τη

διοίκηση

των

τοπικών

υποθέσεων

περιφερειακού χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα, στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις µεταφέρονται αρµοδιότητες
των υφιστάµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των αρµοδιοτήτων αυτών,
ιδίως αυτών που αφορούν στη διαµόρφωση σχεδίων και προγραµµάτων, έργων και
µέτρων πολιτικής, γενικές ρυθµιστικές αρµοδιότητες που απαιτούν εξειδίκευση όρων
και προϋποθέσεων, παρακολούθησης, αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνει
η

περιφερειακή

αυτοδιοίκηση,

διοικητικής

µέριµνάς,

τεκµηρίωσης

και

πληροφόρησης, ελέγχου και εποπτείας θα µπορούσαν να ασκούνται από τις
κεντρικές υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα µεγάλο εύρος
αρµοδιοτήτων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ασκούνται από
τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα που λειτουργούν ως αποκεντρωµένες δοµές της
περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Γ)

Τη διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου δραστηριοποίησης της τοπικής

αυτοδιοίκησης µέσω της δηµιουργίας νέων ισχυρών ∆ήµων. Η διεύρυνση της
κλίµακας των τοπικών υποθέσεων οδηγεί στην ενδυνάµωση του επιτελικού ρόλου
των νέων ΟΤΑ στη διαµόρφωση αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδυναµώνεται ο ρόλος των νέων ∆ήµων ως
διαµεσολαβητών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε
καίριους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, πρόνοια και κοινωνική ένταξη, το
περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Οι νέες αρµοδιότητες που προβλέπονται θα πρέπει
να ασκούνται υποχρεωτικά από το σύνολο των ∆ήµων της χώρας ανεξαρτήτως
µεγέθους και

χωρικής κατηγορίας και για τις οποίες θα εξασφαλίζονται όλοι οι

αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι αρµοδιότητες αυτές
αφορούν κυρίως τους εξής τοµείς:
Στον τοµέα της ανάπτυξης ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση
του ρόλου των νέων ∆ήµων στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη
διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως

έργων

οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
Στον τοµέα περιβάλλοντος οι κρίσιµες λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν όλοι οι
∆ήµοι σχετίζονται πρωτίστως µε την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων
της εδαφικής τους περιφέρειας, την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, την
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού
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καθαρισµού καθώς και η λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από
εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενδυναµωθεί η ουσιαστική
συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. µέσω της δηµιουργίας τεχνικών υπηρεσιών
και πολεοδοµικών γραφείων σε κάθε νέο δήµο.
Στον τοµέα ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών
ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου και των
οργανωτικών δυνατοτήτων των νέων ∆ήµων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
πολιτικών για τη στάθµευση και την κυκλοφορία, για τον καθορισµό των χώρων και
την λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εµποροπανηγύρεων και των παζαριών, για
την άσκηση των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην
περιφέρειά τους, για τον προσδιορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων ως
προς την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων -που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της
πόλης- καθώς και για τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων ως προς την απρόσκοπτη
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πάντως,
ορισµένες από τις αρµοδιότητες αυτές προσιδιάζουν µάλλον στην (δευτεροβάθµια)
µητροπολιτική αυτοδιοίκηση.
Στον κρίσιµο τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα
συµµετοχής των νέων ∆ήµων σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα
δράσης και σε πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης κατηγοριών ανέργων, την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελµατικού
προσανατολισµού και Επαγγελµατικής Κατάρτισης καθώς και ∆ηµοτικών Γραφείων
Ενηµέρωσης για την απασχόληση.
Στον τοµέα της Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οι νέοι ∆ήµοι θα
πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα δηµιουργίας δηµοτικών ιατρείων, κέντρων
ψυχικής υγείας και κέντρων αρωγής υγείας καθώς και συµµετοχής στην εφαρµογή
πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία
νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
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βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, γηροκοµείων, καθώς και κέντρων ανοικτής
περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων.
Τέλος στον τοµέα παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού οι νέοι ∆ήµοι θα πρέπει να
αποκτήσουν τους κατάλληλους πόρους για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση
των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη
φύλαξη των σχολικών κτιρίων,

την επισκευή,

συντήρηση και

αξιοποίηση

παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση
αθλητικών εγκαταστάσεων.
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