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ΘΕΜΑ : Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών 

Συμβούλων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Έχοντες υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 

3833/Β/2021.  

3. Την αριθμ 6810/10-1-2022  απόφαση σχετικά με τον ορισμό χωρικών Αντιπεριφερειαρχών  

4. Την αριθμ. 6975/10-1-2022 απόφαση σχετικά με τον ορισμό θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 

5. Τις αποφάσεις  σχετικά με τον ορισμό εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων  

6. Την λειτουργική και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων  των θεματικών 

Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών καθώς και τις 

αρμοδιότητες των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων ως κατωτέρω 

 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου  

1. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, κ. Σχοινοχωρίτης Δημήτριος  

2. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, κ. Σκαντζός Εμμανουήλ  

3. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, κ. Κόρκα Αθηνά  

4. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, κ. Τζινιέρης Νίκωνας 

5. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, κ. Καπέλιος Βασίλειος  

έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ήτοι: 
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1. Συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της 

περιφερειακής ενότητας, 

2. Μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου 

και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο 

αρμόδιοι, 

3. Ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης, 

4. Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας, 

5. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της 

οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 

που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα. 

6. Εκπροσωπούν την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη στην περιφερειακή ενότητα που έχουν εκλεγεί 

και σε κάθε περιφερειακή ενότητα για θέματα της  αρμοδιότητας τους, 

7. Επισκέπτονται Υπουργεία, κρατικές αρχές, φορείς κατά την κρίση τους και ύστερα από συνεννόηση 

με τον Περιφερειάρχη για την προώθηση των συμφερόντων της Περιφέρειας. 

8. Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση εκδηλώσεων (εθνικών, πολιτιστικών κλπ ) σε επίπεδο ΠΕ  

9. Παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος και φροντίζουν για την 

ταχεία μελέτη και την ποιοτική ολοκλήρωση των έργων  

10. Φροντίζουν για την εδραίωση της νομιμότητας και της διαφάνειας. Προωθούν την αξιοκρατία και 

διασφαλίζουν την προστασία των δημοσίων πόρων  

 

Β.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

 

1. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Μεταφορών, κ. Βερούτης Θεόδωρος 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Υποδομών και Δικτύων 

- Συνεργασία με την Ε.Υ.Δ.Ε.Π Πελοποννήσου ως προς την υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων υποδομής (συγκοινωνιακών, λιμενικών, δομών περιβάλλοντος, έργων ΤΠΕ κλπ),  

- Οργάνωση συσκέψεων με δικαιούχους και επιβλέποντες  

- Υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη, συντήρηση και εκσυγχρονισμό ενεργειακών δικτύων  και 

υποδομών  

- Αρμοδιότητα για θέματα χωροταξίας  

- Προώθηση επαναλειτουργίας τραίνου και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου  

- Προώθηση λειτουργίας υδατοδρομίων 

- Εισηγήσεις για την κατανομή των πόρων (ΠΕΠ, ΕΠΑ ΚΑΠ 20% ΠΤΑ.  

- Έλεγχος πορείας έργων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ΕΠΑ (ΠΔΕ)  

- Συνεργασία και εποπτεία λειτουργίας ΔΤΕ έδρας και λοιπές Δ.Τ.Ε περιφερειακών ενοτήτων 

 

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στη Σπάρτη / Διοικητήριο και β) στην Τρίπολη 

οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  έδρας  

 

2. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Καλογεροπούλου Άννα 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Πολιτικής  

- Άσκηση εποπτείας στα γραφεία πληροφόρησης ( info ) και στις Υπηρεσίες Τουρισμού 

ΑΔΑ: ΩΣΜ87Λ1-Ρ94



 

- Προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς του Τουρισμού  με έμφαση στις ανερχόμενες και μη 

παραδοσιακές αγορές , σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

- Εκπροσώπηση Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε συσκέψεις, συνέδρια, δράσεις στην Περιφέρεια , 

την Ελλάδα και το Εξωτερικό για Τουριστικά Θέματα 

- Παρακολούθηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θέμα τον Τουρισμό                     

- Εισηγήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση της εξωστρέφειας του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας στα εθνικές και διεθνείς αγορές 

- Εποπτεία στην υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας  

 

Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και β) στην 

Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία Διευθύνσεων  Τουρισμού και Πολιτισμού  

 

3. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Τσουκαλάς Ανδρέας  

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Περιβάλλοντος  

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη σε συσκέψεις και συνέδρια για την 

Πράσινης Ανάπτυξης 

- Παρακολούθηση θεμάτων για τη Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

- Διαχείριση θέματος των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ 

- Προώθηση δράσεων διαλογής απορριμμάτων στην πηγή -  Ανακύκλωση  

- Διαχείριση θέματος των αποβλήτων των εργοστασίων 

- Προώθηση της συνεργασίας με Δήμους και φορείς για τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων  

- Αρμοδιότητα για θέματα κλιματικής αλλαγής  

- Αρμοδιότητα και προτάσεις άσκησης ενεργειακής πολιτικής – απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα 

 

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και β) στην 

Τρίπολη οδός Ναυπλίου 57 /γραφεία  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   έδρας  

 

4. Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος  

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα φυτοϋγειονομικών ελέγχων,  φυτικής και ζωικής παραγωγής, 

κτηνιατρικής , αλιείας καθώς και θέματα εγγείων βελτιώσεων 

- Συντονισμό και επίλυση προβλημάτων στις οργανικές μονάδες Εγγείων Βελτιώσεων και στους 

Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΝΠΙΔ) 

- Υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή, συντήρηση εγγειοβελτιωτικών  έργων 

(κατασκευή φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ ) , για την πολιτική διαχείρισης υδάτων άρδευσης  

- Εκπροσώπηση της Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε δράσεις και εκδηλώσεις θεμάτων  του τομέα 

ευθύνης του 

- Ενημέρωση για την πορεία Εκτέλεσης και την εξέλιξη στις μελέτες Έργων άρδευσης στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Υποβολή εισηγήσεων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, προώθησης νέων καλλιεργειών, 

αντιμετώπισης ασθενειών και καταστροφών,  

- Υποβολή εισηγήσεων για θέματα ενημέρωσης αγροτών κτηνοτρόφων, αλιέων  

- Λειτουργία ζωαγορών και σφαγείων 
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Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας: 

α) στην Καλαμάτα / Διοικητήριο και  

β) στην Τρίπολη  οδός Τάπιας 9 /γραφεία  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας   έδρας  

 

5. Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Βυτινιώτης Χαρίλαος 

- Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας  

- Εισηγήσεις / Προτάσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ανταγωνιστικά προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

- Παρακολούθηση της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων απευθείας 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

- Εισηγήσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής 

με υψηλή προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  

- Εισηγήσεις  για τη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού 

ιστού της Περιφέρειας  

- Προώθηση και προβολή ενεργειών Έξυπνης Ανάπτυξης με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας 

για την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας: 

α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και  

β) στην Τρίπολη  οδός Ναυπλίου 57  /γραφεία  Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 

6. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Χρονάς Άγγελος 

- Εισηγήσεις  στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας 

- Προγραμματισμός και υποβολή εισηγήσεων  για δράσεις  πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις 

περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας 

- Συνεργασία με φορείς και δομές  Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας υγείας  για τον εντοπισμό  

προβλημάτων  υποδομών, εξοπλισμού κλπ και υποβολή εισηγήσεων για  τρόπους αντιμετώπισης/ 

επίλυσης  αυτών  

- Οργάνωση δράσεων με αντικείμενο την υγεία σε συνεργασία με  επιστημονικούς συλλόγους 

(Ιατρικούς , οδοντιατρικούς, Φαρμακευτικούς Συλλόγους) και οργανώσεις που λειτουργούν και 

δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας 

- Υποβολή εισηγήσεων για θέματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου 

SARS-COV-2 (COVID-19) 

- Εποπτεία  σύνταξης της  μελέτης για πλήρη αναδιάρθρωση του «Χάρτη Υγείας» στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

 

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη  οδός Ναυπλίου 57  /γραφεία  

Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  

 

7. Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών - Οικονομικών - Οργανωτικών – Εκπαιδευτικών Θεμάτων και 

Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη), κ. Λαμπρόπουλος Χρήστος  

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του 

- Παρακολούθηση της ορθής καταγραφής, προστασίας και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας , 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά περιφερειακή ενότητα 
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- Φροντίδα για την εγγραφή των ακινήτων της Περιφέρειας στο Κτηματολόγιο  

- Φροντίδα για την καταγραφή, ανανέωση, απόσυρση , εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων  ( 

Επιβατηγά, Βαριά οχήματα κλπ ) 

- Εποπτεία και συντονισμό  της αρμόδιας Υπηρεσίας για τήρηση και συνεχή ενημέρωση αρχείου 

κατά ΠΕ με τα περιουσιακά στοιχεία ( συμβόλαια, προγραμματικές, εγγραφές , χρησιδάνεια κτλπ )  

- Ανακατασκευή , τις τεχνικές παρεμβάσεις ,  την αξιοποίηση κτηρίων , ενοικίαση κτηρίων για 

στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων  

- Επικουρία του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα,  τη φροντίδα για θέματα 

πολιτικής προστασίας 

- Εισηγήσεις για την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κρατικών υπηρεσιών άμεσης 

παρέμβασης πολιτικής προστασίας (πυροσβεστικής, αστυνομίας, δασαρχείων κλπ)  

- Φροντίδα για συνεχή εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών (Η/Υ, Ψηφιοποίηση , εκπαίδευση προσωπικού 

κλπ) 

- Εκκαθάριση αρχείων  

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία τηςΠεριφέρειας στο Διοικητήριο έδρας επί της πλατείας Εθνάρχου 

Μακαρίου στην Τρίπολη  

 

8. Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, κ. Γκιολής Αναστάσιος 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του 

- Εποπτεία , συνεργασία και στήριξη των Προνοιακών Φορέων και Δομών , σύνταξη του «Χάρτη 

Φορέων και Δομών Πρόνοιας» 

- Προώθηση προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων 

- Προώθηση της συνεργασίας με Προνοιακές Δομές Δήμων και ΝΠΔΔ,  Προνοιακές δομές ΝΠΙΔ   και 

Κοινωφελή Ιδρύματα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους  

- Εισηγήσεις ιδιαίτερα για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ και αδύναμων κοινωνικοοικονομικά ομάδων 

του πληθυσμού.  

- Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προνοιακού Χαρακτήρα (ΤΕΒΑ κλπ.)  

- Εκπροσώπηση Περιφέρειας  σε  Δράσεις, Εκδηλώσεις που συνδέονται με τον τομέα ευθύνης  

- Οργάνωση και στήριξη εθελοντικών οργανώσεων  

 

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας α) στην Κόρινθο / Διοικητήριο και β)  στην Τρίπολη 

οδός Ναυπλίου 57 / γραφεία Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

 
Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, κ. Μπουντρούκας Ιωάννης 

- Eισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας  

- Στη δημιουργική  συνεργασία με τα Επιμελητήρια  και την προώθηση επενδύσεων στην 
Περιφέρεια  

- Στην  αξιοποίηση των ευρωπαϊκών – ιδιαίτερα – προγραμμάτων,  στην κατεύθυνση της 
στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας  

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Περιφέρειας  στην Τρίπολη 
οδός Ναυπλίου 37 
 
2. Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού, κ. Μαντζούνης Ιωάννης 

- Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Αθλητισμού  

- Φροντίδα για τη σύνταξη Χάρτη Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
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- Υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

- Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών φορέων, ομάδων, οργανώσεων, φιλάθλων, 

όπως ορίζει το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες 

- Εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη και της  Περιφέρειας σε θεματικά συνέδρια και εκδηλώσεις 

για την ενίσχυση και προαγωγή του αθλητισμού  

Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στο Ναύπλιο / Διοικητήριο  

 
Δ.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι: 

1. Ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας.  

2. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οροθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των 
κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.  

3. Κατά την άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

- Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. 

- Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς. 

- Οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων και η ανάγκη να διασφαλισθεί η 

επωφελής και αποτελεσματική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανομή τους. 

- Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονομία, με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και 

- Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

4. Συνεργάζονται μεταξύ τους σε τομεακό και τοπικό επίπεδο καθώς και με  υπηρεσιακά στελέχη των 
οργανικών μονάδων έδρας και περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας, 

5. Εκπροσωπούν την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη στην περιφερειακή ενότητα που έχουν εκλεγεί 
και σε κάθε περιφερειακή ενότητα για θέματα της  αρμοδιότητας τους, 

6. Επισκέπτονται Υπουργεία, κρατικές αρχές, φορείς κατά την κρίση τους και ύστερα από συνεννόηση 
με τον Περιφερειάρχη για την προώθηση των συμφερόντων της Περιφέρειας. 
 

Ε. ΙΣΧΥΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας των αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων 
συμβούλων, αναρτάται στο Διαύγεια και  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr και 
δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες, με φροντίδα της Διεύθυνσης Οικονομικού έδρας. 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppel.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 

2. Γραφείο Πρόεδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 

3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  

4. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών  

5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

6. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 

7. Διεύθυνση Οικονομικού έδρας 

8. Γενικές Δ/νσεις , Δ/νσεις / Τμήματα έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων 

9. Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων για ενημέρωση των μελών των συλλογικών οργάνων 

της Περιφέρειας 

10. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Περιφέρειας (ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ, ΓΟΕΒ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ, Α.Ο.Σ.Α.Κ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ, ΑΝΜΕΣ ΑΕ, ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ) 

11. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr 

   

http://www.ppel.gov.gr/
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