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3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ππ’ αξηζκ.
Οργανιζμός ηοσ Υποσργείοσ Εζωηερικών, Δημόζιας Διοίκηζης και Αποκένηρωζης

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Έρνληαο ππ’ φςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε
ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107/ Α΄ / 30-5-1997)
β) ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 3260/04 «Ρπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ θαη ζεκάησλ
δεκφζηαο δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 151/ Α΄ /6-8-2004)
γ) ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 137/ Α΄ /26-71985) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ 154/ Α΄ /10-9-1992) θαη
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ 38/ Α΄ /14-3-1997)
2. Σελ αξηζ. 14650/Γ10Δ85/17-3-2004 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ».
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ χςνπο
επξψ πεξίπνπ, ε νπνία θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο
αλέξρεηαη ζε
επξψ.
4. Σελ Γλσκνδφηεζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ,
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

ΜΔΡΟΣ

Α΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΟΜΗ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΑΠΟΣΟΛΖ – ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
Άξζξν 1
Γενική αποζηολή Τποςπγείος
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο έρεη σο απνζηνιή:
1. Σν ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο: α) ηεο νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο (θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο) θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο),
β) ηεο δηνίθεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, γ) ηνπ ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηελ
εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ, δ) ηεο ππνδνρήο, θηινμελίαο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, θαζψο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παξακνλήο
αιινδαπψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
2. Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα ζέκαηα ησλ εθινγψλ, ηεο αζηηθήο
θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο, ηεο αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηεο ηζφηεηαο
ησλ δχν θχισλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ζηφρν
ηε δηνηθεηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Άξζξν 2
Βαζική διάπθπυζη ηυν ςπηπεζιϊν ηος Τποςπγείος
1. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο δηαξζξψλνληαη, σο
εμήο:
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A. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
α)

Πνιηηηθφ γξαθείν Τπνπξγνχ

β)

Πνιηηηθφ γξαθείν Τθππνπξγνχ

γ)

Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα

δ)

Γηεχζπλζε Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π.Α.Μ. – Π..Δ.Α.)
Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο

ε)

δ)

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Π.Γ. 211/01
ΦΔΚ 167/Α/25-7-01)
Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ

ε)

Γξαθείν Σχπνπ

ζ)

Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ

η)

Γεληθή Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε - Κξάηνπο

ηα)

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ

ηβ)

Γεληθή Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο

ηγ)
ηδ)

Γεληθή
Γηεχζπλζε
Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
Απνθέληξσζεο
Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ηε)

Γεληθή Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

ηζη)
ηδ)

Γεληθή Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο,
Κνηλσληθήο Έληαμεο
Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ

ηε)

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

ηζ)

Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (Τ.Α.Π.)

θ)

Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ
(άξζξν 24 ηνπ Ν. 3320/2005)

ζη)

Μεηαλάζηεπζεο

–

θαη

Οη κε ζηνηρεία (δ), (ε), (δ) θαη (ε) νξγαληθέο κνλάδεο ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ, ελψ φζνλ
αθνξά ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο, αξκφδηα είλαη ε
Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο.
B. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ Π.Γ. 379/1997 (ΦΔΚ 248/Α΄/22-12-1997). Οη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ηεο θαη θαζνξίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε.
Γ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ
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Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Π.Γ. 320/88 (ΦΔΚ 149/Α΄/5-7-1988). Μέρξη ηελ έθδνζε λένπ νξγαληζκνχ, ε ιεηηνπξγία θαη ε
νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε δηέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.
2. ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο:
α)
β)
γ)
δ)

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο
Γξαθείν Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
Τπεξεζία ηαηηζηηθήο

3. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο αλήθεη,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε επνπηεία:
α) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Ν.Π.Γ.Γ. – Ν. 1388/83 (ΦΔΚ 113/ Α΄ / 29-8-1983)), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα
β) ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα ζέκαηα Ηζφηεηαο (Ν.Π.Η.Γ. - Π.Γ. 42/1994 (ΦΔΚ 33/Α΄/11-3-1994))
γ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο (Ν.Π.Η.Γ. – Ν. 2218/94 (ΦΔΚ 90/Α΄/ 13-6-1994) φπσο ηζρχεη)
δ) ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) (παξ. 5 άξζ. 16 ηνπ Ν.
1518/85 (ΦΔΚ 30/Α΄/6-3-1985) θαη ε αξηζ. 6142/30-1-1987 (ΦΔΚ 41/Β/3-2-1987), αξηζ. 9590/8-5-1985
(ΦΔΚ 1241/ ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο/ 9-5-1985 απφθαζε
ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ).
4. ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ππάγνληαη:
α) ην Δζληθφ Σππνγξαθείν
β) ην ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) (άξζξν 6 ηνπ Ν. 2477/1997 (ΦΔΚ
59/Α΄/18-4-1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
5. Απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο:
α) Βάζεη ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α΄/3-3-1994), νη ζρεηηθέο κε ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.).
β) Βάζεη ηνπ Ν. 2477/1997 (ΦΔΚ 59/Α΄/ 18-4-1997), νη ζρεηηθέο κε ηελ αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή
«πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε».

Άξζξν 3
Πολιηικά Γπαθεία Τποςπγοω και Τθςποςπγοω
και Γπαθείο Γενικοω Γπαμμαηέα
Σα Πνιηηηθά Γξαθεία Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ θαη ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα επηθνπξνχλ ηνλ
Τπνπξγφ, ηνλ Τθππνπξγφ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ
ηελ επηκέιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο θαη γεληθά νξγαλψλνπλ ηελ επηθνηλσλία απηψλ κε ηηο Τπεξεζίεο θαη
ην θνηλφ θαη δηέπνληαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
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Άξζξν 4
ϊμα Δπιθευπηηϊν – Δλεγκηϊν Γημψζιαρ Γιοίκηζηρ (.Δ.Δ.Γ.Γ.)
Σν .Δ.Δ.Γ.Γ. είλαη φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γη’ απηφ δηαηάμεηο.

Άξζξν 5
Τπηπεζία Ανάπηςξηρ Πληποθοπικήρ
Ζ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (Τ.Α.Π.) έρεη σο ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
γηα ηελ εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην δεκφζην
ηνκέα. Ζ νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 320/88
(ΦΔΚ 149/Α΄/5-7-1988), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 64/90 θαη 57/92 (ΦΔΚ
30/Α΄/13-3-1990 θαη 25/Α΄/21-2-1992 αληίζηνηρα).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ
Άξζξν 6
Αςηοηελείρ Οπγανικέρ Μονάδερ
1. ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ιεηηνπξγνχλ θαη νη αθφινπζεο
απηνηειείο νξγαληθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο
πεξί απηψλ δηαηάμεηο:
α) Γηεχζπλζε Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π.Α.Μ. – Π..Δ.Α.).
β) Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο.
γ) Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ.
δ) Γξαθείν Σχπνπ.
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2. Γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο, αξκφδηα είλαη ε
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ.

Άξζξν 7
Γιεωθςνζη Παλλαφκήρ Άμςναρ και Πολιηικήρ σεδίαζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ
(Π.Α.Μ. – Π..Δ.Α.)
1. Ζ Γηεχζπλζε Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π.Α.Μ. – Π..Δ.Α.) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο δηέπεηαη, σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο,
ηε δηάξζξσζε θαη ηε ζηειέρσζή ηεο, απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Π.Γ. 292/1976 – ΦΔΚ Α΄
117).
2. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ην Π.Γ. 223/1979 (Α΄ 64) Γηεχζπλζε θαηαξγείηαη θαη ην ζχλνιν ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο αζθείηαη απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Π.Α.Μ. – Π..Δ.Α..

Άξζξν 8
Γιεωθςνζη Δπιθεϊπηζηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ζηφρν ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Δπηζεψξεζεο
β) Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δπνηεπφκελσλ Φνξέσλ
α) Σκήκα Δπηζεψξεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο είλαη:
1. Ζ δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά
ζηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Ζ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εξεπλψλ θαη έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηε δηαπίζησζε
ηπρφλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πνπ ηειέζηεθαλ απφ ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ
ζρεηηθή εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
3. Ζ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο
ειέγρνπ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο απηά.
4. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ.
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5. Ζ ηήξεζε αξρείνπ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξεπλψλ θαη ησλ
ελφξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ.
6. Ζ ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θαη ηελ
πηνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.
β) Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν θνξέσλ θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Άξζξν 9
Απμοδιψηηηερ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδηα γηα:
α)
Σελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ..
β) Σε ζέζπηζε ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ φια ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
γ)
Σελ πνιηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
δ)
Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.

Άξζξν 10
Βαζική διάπθπυζη
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο:

1.
2.
3.
4.

Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ
Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο
Γηεχζπλζε πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ
Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
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Άξζξν 11
Γιεωθςνζη Ανάπηςξηρ Πποζυπικοω
1. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη θάζε θνξά. Δηδηθφηεξα, έρεη ηελ επζχλε
γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Τπαιιειηθήο ρέζεο θαη ηαδηνδξνκίαο
β) Σκήκα Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ
γ) Σκήκα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ
δ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Ζζηθήο θαη Γηαθάλεηαο
ε) Σκήκα Γξακκαηείαο Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
α) Σκήκα Τπαιιειηθήο ρέζεο θαη ηαδηνδξνκίαο
Σν
Σκήκα Τπαιιειηθήο ρέζεο θαη ηαδηνδξνκίαο είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο πξνο:
1. Σνπο δηνξηζκνχο ζε κφληκεο ζέζεηο
2. Σελ δνθηκαζηηθή ππεξεζία θαη κνληκνπνίεζε
3. Σν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα, ηηο πξναγσγέο, ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε θαη ηελ αλαγλψξηζε
πξνυπεξεζίαο
4. Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ
5. Σελ επηινγή πξντζηακέλσλ
6. Σελ αλάζεζε θαζεθφλησλ
7. Σελ ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο
8. Σελ πνιπζεζία ή πνιπαπαζρφιεζε
9. Σα ζπιινγηθά φξγαλα κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ
β) Σκήκα Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ
Σν Σκήκα Τπεξεζηαθψλ Μεηαβνιψλ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο πξνο:
1.
2.
3.
4.

Σηο ηνπνζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο θαη κεηαζέζεηο
Σηο απνζπάζεηο
Σηο κεηαηάμεηο
Σα ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ησλ
νξγάλσλ ηεο.

γ) Σκήκα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ
Σν Σκήκα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο πξνο:
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1. Σηο απνδνρέο, ηα επηδφκαηα, ηα εθηφο έδξαο ή άιιεο απνδεκηψζεηο
2. Σα δηθαηψκαηα
3. Σηο άδεηεο
4. Σελ κνληκφηεηα
5. Σηο εζηθέο ακνηβέο
6. Σα κέζα ππνθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
7. Σελ αξγία θαη δηαζεζηκφηεηα
8. Σνπο πεξηνξηζκνχο – ηα αζπκβίβαζηα - ηηο ππνρξεψζεηο
9. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
10. Σν πεηζαξρηθφ δίθαην
δ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Ζζηθήο θαη Γηαθάλεηαο
Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο Ζζηθήο θαη Γηαθάλεηαο είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο πξνο:
1. Σα ζέκαηα δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Σνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη εζηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
3. Σε κειέηε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνπ πξνσζνχλ ην θχξνο θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
4. Σε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.), ην ψκα
Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
5. Σε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνιηηψλ θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο.
ε) Σκήκα Γξακκαηείαο Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε
παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ε επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ, θαη γεληθά ε ππνζηήξημε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζην έξγν ηνπ.

Άξζξν 12
Γιεωθςνζη Δκπαίδεςζηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., ζην
πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία (3) Σκήκαηα:
α)

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δπνπηείαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)
β) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ

α) Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δπνπηείαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)
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Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δπνπηείαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε
θαη επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., θαζψο
θαη ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο.
2. Ζ επηθνπξία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα ηελ θαηά λφκν
άζθεζε επνπηείαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α)
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. απφ εθπαηδεπηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο
πιεπξάο.
β) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ είλαη:
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ πνιηηηθήο αλίρλεπζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ, θαζψο επίζεο ν ζπληνληζκφο θαη επηθνπξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ησλ ππεξεζηψλ
ζηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. γηα ηελ
θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
2. Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο ππαιιήισλ ηνπ
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζην εμσηεξηθφ.
4. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε φιε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο
ππαιιήισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
5. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί γηα
ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ε
αλάπηπμε ζρεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο.
6. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) θαη ηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ απαζρνινχκελσλ
ππαιιήισλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.

Άξζξν 13
Γιεωθςνζη ςλλογικϊν Γιαππαγμαηεωζευν
1. Ζ Γηεχζπλζε πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ
πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Δπίζεο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πιινγηθψλ πκθσληψλ, ηελ επζχλε γηα ηήξεζε ηνπ
εηδηθνχ βηβιίνπ θαη γεληθνχ κεηξψνπ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε κεζνιάβεζε
θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ, θαηαξηίδεη θαη
επεμεξγάδεηαη ηα λνκνζρέδηα πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα γηα ηα νπνία επήιζε πιινγηθή πκθσλία (Ν.
2738/99- ΦΔΚ 180/Α΄/9-9-1999)
2. Ζ Γηεχζπλζε πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα :
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α) Σκήκα Οξγάλσζεο ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ
β) Σκήκα Καηάξηηζεο πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ
α) Σκήκα Οξγάλσζεο ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη:
1. Ζ ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ.
2. Ζ έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ.
3. Ζ ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε ησλ αηηεκάησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν.
4. Ζ πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ππεξεζίεο) θαη ε
νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ πξνο ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε.
5. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απφςεσλ γηα ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο.
6. Ο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο
κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο.
7. Ζ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία.
8. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ πιινγηθψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ
κέζσ ηεο έθδνζεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.
9. Ζ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεζνιάβεζεο.
10. Ζ δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.

β) Σκήκα Καηάξηηζεο πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ είλαη:
1. Ζ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ ησλ πιινγηθψλ
Γηαπξαγκαηεχζεσλ
2. Ζ θαηάξηηζε πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πιινγηθψλ πκθσληψλ
3. Ζ επζχλε γηα ηελ ππνγξαθή θαη δεκνζίεπζή ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο.
4. Ζ θξνληίδα θαηαρψξεζεο ζην Δηδηθφ Βηβιίν ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ
5. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ε
πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ.
6. Ζ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα ζέκαηα πιινγηθψλ πκβάζεσλ θαη πκθσληψλ.
7. πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα:
- Σήξεζε αξρείνπ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ.
- Σήξεζε ζηνηρείσλ απεξγηψλ.

Άξζξν 14
Γιεωθςνζη Πποζυπικοω Ιδιυηικοω Γικαίος
1. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε ξπζκίζεσλ
ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο.
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2. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ δχν (2) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Γεκφζηνπ Σνκέα
β) Σκήκα Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ

α) Σκήκα Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Γεκφζηνπ Σνκέα
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Γεκνζίνπ Σνκέα είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα γεληθά ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ θαηέρεη
νξγαληθέο ζέζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λ.π.δ.δ. , ν.η.α. θαη ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη θάζε θνξά.
2. Ζ εηζήγεζε θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ ή εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ.
3. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο.
4. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε γεληθψλ θαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ
5. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ππεξεηεί ζε νιφθιεξν
ην δεκφζην ηνκέα.
6. Ζ εθαξκνγή δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο ή απαζρφιεζεο.
7. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηε κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
8. Ζ έθδνζε γεληθψλ νδεγηψλ θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ
9. Ζ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο
ηνηρείσλ
10. πλδηθαιηζηηθά ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
β) Σκήκα Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ γηα θάιπςε απξφβιεπησλ θαη
επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ ν.η.α., θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ γηα
αλάγθεο παξνδηθήο θχζεο, επνρηαθέο ή άιιεο πεξηνδηθέο ή πξφζθαηξεο, φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Ο θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγνπ.
3. Ζ ηππνπνίεζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ.
4. Ζ εηζήγεζε θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ ή εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ.
5. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο.
6. Ζ εθαξκνγή δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο ή απαζρφιεζεο.
7. Ζ έθδνζε γεληθψλ νδεγηψλ θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ.
8. Σν λνκηθφ θαζεζηψο θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ λνκηθψλ ή εηδηθψλ ζπκβνχισλ, λνκηθψλ ή
επηζηεκνληθψλ θαη εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ή δηθεγφξσλ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή έκκηζζε
εληνιή.
9. Ζ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Σκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Ζ.Δ..
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΖ - ΚΡΑΣΟΤ

Άξζξν 15
Απμοδιψηηηερ και βαζική διάπθπυζη
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε – Κξάηνπο είλαη αξκφδηα:
α) Γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ πιεξνθφξεζεο, αλαβάζκηζεο ησλ ζρέζεσλ Πνιηηψλ – Κξάηνπο θαη
ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο.
β) Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ είλαη αξκφδηεο ζε
ζέκαηα ζρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιηηψλ.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε – Κξάηνπο ζπγθξνηείηαη σο εμήο:
α) Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε – Κξάηνπο
β) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
γ) Γηεχζπλζε Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε

Άξζξν 16
Γιεωθςνζη σέζευν Πολίηη – Κπάηοςρ
1. Ζ Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε – Κξάηνπο είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ, ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θαη αλαθνξψλ ησλ πνιηηψλ, ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Πνιίηε - Κξάηνπο θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηεο δξάζεο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε ρέζεσλ Πνιίηε – Κξάηνπο ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα:
α) Σκήκα Αλνηθηήο Γηνίθεζεο
β) Σκήκα Πξνζηαζίαο Πνιηηψλ (ειέγρνπ ηεο δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο)
γ) Σκήκα Πξνψζεζεο Μέηξσλ Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ
α) Σκήκα Αλνηθηήο Γηνίθεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
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1. Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ απιή, ηαρεία θαη δηαθαλή ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ζ εηζήγεζε γηα ηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ πξνζηηψλ ζηνπο πνιίηεο
3. Ζ εηζήγεζε γηα ηελ θαζηέξσζε ηξφπσλ δηαιφγνπ θαη ηελ νξγάλσζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηε
δηνίθεζε θαη ηνπο πνιίηεο ή νκάδεο θαη ελψζεηο πνιηηψλ.
4. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κε πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ.
5. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο ζέζεσλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ
πνιηηψλ.
β) Σκήκα Πξνζηαζίαο Πνιηηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ εμέηαζε αηηεκάησλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνζθπγψλ θάζε πνιίηε, πνπ εθηηκά φηη ε ππεξεζία κε ηελ
νπνία ζπλαιιάζζεηαη δελ ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηεο θαη ην γεληθφ ζπκθέξνλ, κε
απνηέιεζκα ηε κε εμππεξέηεζή ηνπ.
2. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ εκπίπηνπλ ηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε ζέκαηα, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πξφζθνξσλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ
απηψλ.
3. Ζ εμέηαζε πξνηάζεσλ πνιηηψλ ή ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε θαηεχζπλζε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηε
δηαθχιαμε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ.
4. Ζ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο επηβνιήο απνδεκηψζεσλ (άξζξν 5 ηνπ Ν. 1943/1991 – ΦΔΚ
50/Α’/11-4-1991, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα), θαζψο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ησλ
δεθαηξηψλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/Α΄/9-3-1999).
5. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε Υαξηψλ Γηθαησκάησλ ησλ Πνιηηψλ, θαζψο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
6. Ζ εηζήγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θαζ’ χιελ ππεξεζίεο, θαηεπζπληεξίσλ εξκελεπηηθψλ
θαλφλσλ ή ζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ψζηε ε δξάζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα δηαζθαιίδεη ηελ αθψιπηε
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ.
γ) Σκήκα Πξνψζεζεο Μέηξσλ Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ επέθηαζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηειεθσληθψλ αηηήζεσλ.
2. Ζ κειέηε, ζεζκνζέηεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ηειεθσληθήο
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
3. Ζ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ δεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη
γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
4. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ, πνπ εθπνλνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
θαη εθαξκφδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

Άξζξν 17
Γιεωθςνζη Οπγάνυζηρ και Λειηοςπγίαρ Κ.Δ.Π.
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1. Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.), είλαη
αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Κ.Δ.Π., κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κ.Δ.Π. ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
α) Σκήκα Δπνπηείαο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π.
β) Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν Κ.Δ.Π.
α) Σκήκα Δπνπηείαο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο Κ.Δ.Π. ζε Ο.Σ.Α. α΄
θαη β΄ βαζκνχ.
2. Ζ εηζήγεζε πξνηάζεσλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π.
θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
3. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π. κε
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ επηζθέςεσλ.
4. Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πλδέζκνπο ή ππεπζχλνπο Πεξηθεξεηψλ,
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Κ.Δ.Π. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο.
β) Δπηρεηξεζηαθφ Κέληξν Κ.Δ.Π.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ Κ.Δ.Π., πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Σκήκαηνο, είλαη:
1. Ζ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π. θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη
επίιπζε πάζεο θχζεσο ζεκάησλ, νηθνλνκηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ, ηερληθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, ηεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ
2. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ζηα Κ.Δ.Π. λέσλ απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ
πινπνίεζε απφ απηά, πξνγξακκάησλ νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ.
Άξζξν 18
Γιεωθςνζη Πληποθψπηζηρ ηος Πολίηη
1. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε είλαη αξκφδηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, κεζφδσλ θαη κέζσλ παξνρήο
πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο, κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα:
α) Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο
β) Σκήκα Δπηκέιεηαο Δθδφζεσλ θαη Μέζσλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε
α) Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ ηειεθσληθή, έγγξαθε θαη άκεζε παξνρή πιεξνθνξηψλ γεληθνχ ραξαθηήξα ζην θνηλφ, γηα ζέκαηα
δηνηθεηηθήο θχζεο.
2. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή απφ απηέο πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο.
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3. Ζ κειέηε θαη ε επηινγή ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο πνιίηεο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο παξνρήο
ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν.
β) Σκήκα Δπηκέιεηαο Δθδφζεσλ θαη Μέζσλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Πνιίηε
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε.
2. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη κέζσλ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
πιεξνθφξεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο απηήο, θαζψο θαη ε δηαηχπσζε
ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
3. Ζ επηκέιεηα γηα ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Γεκνζηνγξαθηθά».
4. Ζ επηκέιεηα γηα ηε ζχληαμε, έθδνζε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θαη θπιιαδίσλ ζρεηηθψλ
κε ηε δξάζε ηεο Τπεξεζίαο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΩΝ

Άξζξν 19
Απμοδιψηηηερ και βαζική διάπθπυζη
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε
έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο θαη
Σκήκαηα:
α) Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο
β) Γηεχζπλζε Αλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ
γ) Γηεχζπλζε Κσδηθνπνίεζεο θαη Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ
δ) Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ
ε) Σκήκα Βηβιηνζήθεο
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Άξζξν 20
Γιεωθςνζη Ποιψηηηαρ και Αποδοηικψηηηαρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ έξεπλα, κειέηε θαη εηζαγσγή
κέηξσλ βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Έξεπλαο θαη Απνδνηηθφηεηαο
β) Σκήκα Βάζεο Γεδνκέλσλ
γ) Σκήκα Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ
δ) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ Γξάζεο
α) Σκήκα Έξεπλαο θαη Απνδνηηθφηεηαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Απνδνηηθφηεηαο είλαη:
Ζ ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζηψλ ππεξεζηψλ.
Ζ αλάπηπμε εξεπλψλ απνδνηηθφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα.
Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηε ζπγθξηηηθή επίδνζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.
Ζ εηζήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε κέηξσλ γαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.

1.
2.
3.
4.

β) Σκήκα Βάζεο Γεδνκέλσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Βάζεο Γεδνκέλσλ είλαη:
Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο.
Ζ επεμεξγαζία ηνπο θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ.
Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε εηεζίσο ησλ εθδφζεσλ απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.
Ζ ζπλεξγαζία κε άιια θέληξα ηεθκεξίσζεο (εζληθά θαη δηεζλή) απνδνηηθφηεηαο δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ.

1.
2.
3.
4.
5.

γ) Σκήκα Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ζ αλίρλεπζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βέιηηζησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ.
Ζ δηάδνζή ηνπο ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Ζ ζρεδίαζε κεραληζκψλ κάζεζεο απηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Ζ αλάπηπμε κεραληζκψλ κεηαθνξάο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.
Ζ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ βξάβεπζεο ησλ βέιηηζησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.

δ) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ Γξάζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ Γξάζεο είλαη:
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1. Ζ εηζήγεζε νδεγηψλ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ δξάζεο.
2. Ζ δηακφξθσζε κεζφδσλ θαη εληχπσλ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ δξάζεο.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ
βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο.
4. Ζ ππνβνιή εθζέζεσλ πξνφδνπ ησλ εθάζηνηε πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο.
Άξζξν 21
Γιεωθςνζη Αναζσεδιαζμοω Γιοικηηικϊν Γιαδικαζιϊν
1. Ζ Γηεχζπλζε Αλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πνιηηηθή απινχζηεπζεο
ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ζπγρξφλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Αλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Μεζφδσλ θαη Γηαδηθαζηψλ
β) Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
γ) Σκήκα Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Πεγψλ Δλέξγεηαο
α) Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Μεζφδσλ θαη Γηαδηθαζηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Μεζφδσλ θαη Γηαδηθαζηψλ είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Ζ αλάιπζε θαη απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ο αλαζρεδηαζκφο θαη ηππνπνίεζε εληχπσλ.
Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επειημίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Ζ κειέηε, εηζήγεζε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο.
Ζ κειέηε, εηζήγεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ βξάβεπζεο πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ
δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ
αμηνπνίεζεο ησλ βξαβεπκέλσλ πξνηάζεσλ.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – ειεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε
ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.
Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο ζηα δεκφζηα
έγγξαθα.
Ζ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.

β) Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζβαζηκφηεηαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο είλαη:
1. Ζ πξνψζεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πάζεο θχζεσο ελεξγεηψλ, γηα ηελ άκεζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., λα
ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ
δηεπθνιχλζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ δηεπθνιχλζεσλ ησλ ΑκεΑ, φπσο ηεο εχθνιεο
πξνζέγγηζεο (ρψξνη ζηάζκεπζεο, πεδνδξφκηα), εηζφδνπ θαη θίλεζεο εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη θνξείο αξκνδηφηεηάο ηνπ (ζχξεο,
δηάδξνκνη, αλειθπζηήξεο), δεκηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε
πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο, κε ζπκβαηηθέο θαη ζχγρξνλεο
19

κεζφδνπο (θαηάιιειεο ζπξίδεο ζπλαιιαγήο, εμππεξέηεζε απφ έλα ζεκείν, πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο
ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο γηα πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε) θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζή ηνπο ζηε ρξήζε
ησλ ςπθηψλ λεξνχ, ησλ ηειεθψλσλ γηα ην θνηλφ θαη δηακφξθσζε ρψξσλ πγηεηλήο.
3. Ζ πξνψζεζε, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο
ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ κέηξσλ θαη ηελ άκεζε ζπκκφξθσζε πξνο
ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
4. Ζ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ινηπψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηα
ΑκεΑ (ππαιιήινπο θαη εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο) ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαπηχζζνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ή ησλ επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπζηήζεη Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ.
5. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (φπσο γηα ηε δηακφξθσζε θηηξίσλ θαη ηελ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ), ηερληθψλ δειηίσλ έξγνπ, αξρηηεθηνληθψλ θαη ινηπψλ κειεηψλ,
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αλαγθαίσλ έξγσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη ινηπψλ δηεπθνιχλζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζηνπο
ρψξνπο πνπ αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α..
6. Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε πξνζβάζηκσλ θηηξίσλ, κε ηελ θαζηέξσζε «εηδηθνχ ζήκαηνο
πηζηνπνίεζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο».
7. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο ζηα πην πάλσ ζέκαηα θαη ε
κέξηκλα γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, αλάινγσλ κεζφδσλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ θαη γεληθφηεξα ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ.
8. Ο ζρεδηαζκφο ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε
αλαπεξίεο πνπ ππεξεηεί ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
9. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ πνιηηψλ ζηελ
θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.
10. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ αληαιιαγή ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ, ηερλνγλσζίαο θαη ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
11. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο.
γ) Σκήκα Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Πεγψλ Δλέξγεηαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη:
1. Ο γεληθφο πξνγξακκαηηζκφο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο, ζηέγαζεο θαη εμνπιηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη
ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε θηηξηαθή ππνδνκή, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνζηνιή ησλ ππεξεζηψλ,
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
πνιηηηθή αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.
2. Ζ δηαρείξηζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ κε θξηηήξηα
θφζηνπο – νθέινπο.
3. Ζ έξεπλα γηα ηελ εηζαγσγή θξηηεξίσλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ζηελ πθηζηάκελε θαη
κειινληηθή ππνδνκή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο
θνξείο.
4. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ δηαρεηξηζηηθψλ
εξγαιείσλ (ελεξγεηαθή δηαρείξηζε) θαη ηερληθψλ παξεκβάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπλαξκφδηνπο θνξείο.
5. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ζηνπο
παξαπάλσ ηνκείο.
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Άξζξν 22
Γιεωθςνζη Κυδικοποίηζηρ και Κανονιζηικϊν Ρςθμίζευν
1. Ζ Γηεχζπλζε Κσδηθνπνίεζεο θαη Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία δηαξθψο αλαλενχκελνπ αξρείνπ λνκνζεζίαο, λνκνινγίαο θαη ινηπψλ δεδνκέλσλ, κε ηε
δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ κεραλνγξαθηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε, δηάζεζε θαη
δηαθίλεζε ηνπ Γηαξθνχο Κψδηθα Ννκνζεζίαο θαη ινηπψλ εθδφζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Κσδηθνπνίεζεο θαη Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Σκήκα Πνηφηεηαο Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ
Σκήκα Κσδηθνπνίεζεο Ννκνζεζίαο
Σκήκα Ννκνινγίαο
Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Τπνζηήξημεο
Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο

α) Σκήκα Πνηφηεηαο Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πνηφηεηαο Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ Καιχηεξε
Ννκνζέηεζε ζην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε πξνψζεζε αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ θαζηέξσζε θξηηεξίσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ.
3. Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο – κειέηε αλάιπζεο ησλ
επηπηψζεσλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη θάζε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ,
απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θσδίθσλ δηνηθεηηθήο λνκνζεζίαο.
5. Ζ νξγάλσζε, ζπληήξεζε, δηαξθήο ελεκέξσζε θαη αμηνπνίεζε ζπιινγψλ ζεκάησλ δηνηθεηηθήο
πξαθηηθήο, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ κειεηψλ, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
6. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπο.
β) Σκήκα Κσδηθνπνίεζεο Ννκνζεζίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κσδηθνπνίεζεο Ννκνζεζίαο είλαη:
1. Ζ ζχληαμε ηνπ «Γηαξθνχο Κψδηθα Ννκνζεζίαο» θαη ησλ ελεκεξσηηθψλ θχιισλ πνπ εθδίδνληαη
πεξηνδηθά κε ηνλ ηίηιν «Παλδέθηεο» θαη θάζε άιιε ζπλαθήο εξγαζία.
2. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θσδίθσλ δηνηθεηηθήο λνκνζεζίαο
3. Ζ νξγάλσζε, ζπληήξεζε, δηαξθήο ελεκέξσζε θαη αμηνπνίεζε γεληθνχ θαηά ζέκαηα αξρείνπ
λνκνζεζίαο θαη δηαθφξσλ εθδφζεσλ άιισλ ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
γ) Σκήκα Ννκνινγίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ννκνινγίαο είλαη:
1. Ζ δεκηνπξγία θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο
εθδφζεηο ηεο Γηεχζπλζεο.
2. Ζ νξγάλσζε, ζπληήξεζε, δηαξθήο ελεκέξσζε θαη αμηνπνίεζε ζπιινγψλ ζεκάησλ δηνηθεηηθήο
πξαθηηθήο, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ κειεηψλ, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
3. Ζ ηαμηλφκεζε, νξγάλσζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ζπιινγψλ, λνκνινγίαο, γλσκνδνηήζεσλ
ζπκβνπιίσλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
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γ) Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Τπνζηήξημεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνζηήξημεο είλαη ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη ε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ «Γηαξθνχο Κψδηθα Ννκνζεζίαο» θαη ηνπ πεξηνδηθνχ
«Παλδέθηεο».
δ) Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο είλαη:
1. Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο θαη απφ
ηηο ζπλδξνκέο ηνπ «Παλδέθηε».
2. Ζ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο αξηζ.
ΣΕ1/23826/22-12-1978 (ΦΔΚ 1150 Β).
3. Ζ γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ηεο Γηεχζπλζεο.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηελ κεηαθνξά ηεο χιεο ηνπ «Παλδέθηε» πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα ηελ έθδνζε
ησλ ελεκεξσηηθψλ ηεπρψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηνπο ζπλδξνκεηέο.

Άξζξν 23
Γιεωθςνζη Γιεθνϊν σέζευν
1. Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ κε
δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εζληθέο δηνηθήζεηο, ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ
θαη ζπλαληήζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ κεηαθξάζεσλ
μελφγισζζσλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ην αληίζηξνθν.
2. Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηαθξαηηθψλ πλεξγαζηψλ
β) Σκήκα ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο
γ) Σκήκα Μεηαθξάζεσλ θαη Γηεξκελείαο
α) Σκήκα Γηαθξαηηθψλ πλεξγαζηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
2. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
3. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
β) Σκήκα ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ γηα ηηο δξάζεηο, έξγα θαη πξνγξάκκαηα
ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (Ο.Ζ.Δ., Ο.Ο..Α., Δπξσπατθή Έλσζε, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο,
UNESCO, θιπ.) γηα ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνθέληξσζεο θαη απηνδηνίθεζεο.
2. Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
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γ) Σκήκα Μεηαθξάζεσλ θαη Γηεξκελείαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Οη κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αληίζηξνθα.
2. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηεξκελεία ζε ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο
3. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ κεηαθξάζεσλ.

Άξζξν 24
Σκήκα Βηβιηνζήθεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζήθεο είλαη:
1. Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Τπνπξγείνπ κε
βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ινηπφ έληππν πιηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ.
2. Ζ ζχληαμε βηβιηνγξαθηθψλ δειηίσλ θαη ε παξνρή βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, θαζψο θαη ε ηήξεζε πιήξνπο θαηαιφγνπ ησλ απνθηεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε
ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπ.
3. Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο βηβιηνζήθεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ θαη ε
ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε απηέο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Άξζξν 25
Απμοδιψηηηερ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο είλαη αξκφδηα γηα:
α)

Σε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν εληαίσλ θαλφλσλ νξγάλσζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Γηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη απφ ην Κξάηνο.
β) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
γ) Σε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
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Άξζξν 26
Βαζική διάπθπυζη
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο ζπγθξνηείηαη σο εμήο:
1. Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο
2. Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο
3. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

Άξζξν 27
Γιεωθςνζη Οπγανυηικήρ Ανάπηςξηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεληξηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ απηψλ, ηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε,
ηελ νξγάλσζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, θαζψο θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
α) Σκήκα Οξγάλσζεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
β) Σκήκα Οξγάλσζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα
γ) Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο
α) Σκήκα Οξγάλσζεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ Τπνπξγείσλ θαη απηνηειψλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζή ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη
ηνπο θιάδνπο πξντζηακέλσλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηαθψλ ηνπο κνλάδσλ.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε, θαηάξγεζε ζπγρψλεπζε ή αλαζπγθξφηεζε θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
3. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, ηε
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο θξαηηθέο αξρέο ή φξγαλα, θαζψο θαη ηελ
αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
β) Σκήκα Οξγάλσζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα,
θαζψο θαη ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο θιάδνπο
πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπο.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ αλαδηνξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε,
ρσξνηαμηθή απνθέληξσζε, θιπ.), θαζψο θαη ηεο πξνζθνξφηεξεο θαηά πεξίπησζε λνκηθήο κνξθήο
ηνπο.
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3. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε εληαίσλ νξγαληζκψλ θαηά νκάδεο
νκνεηδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
4. Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάξηηζε γεληθψλ θαλνληζκψλ νξγάλσζεο Ν.Π.Η.Γ..
5. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζχζηαζε, θαηάξγεζε ή αλαδηάξζξσζε
ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
6. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε νξηνζέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εμαίξεζεο θξαηηθψλ θνξέσλ απφ ην
δεκφζην ηνκέα ή ηελ εθαξκνγή λφκηκσλ πεξηνξηζκψλ ή επαλαθνξάο ηνπο ζην δεκφζην ηνκέα,
θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο εξσηεκάησλ ππαγσγήο ή κε θνξέσλ ζηε λνκνζεηεκέλε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα.
7. Ζ θαηάξηηζε, ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
γ) Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ.
2. Ζ κειέηε θαη ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο θιάδνπο πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ επί ηεο νξγάλσζεο
ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο.
4. Ζ θαηάξηηζε, ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.

Άξζξν 28
Γιεωθςνζη σεδιαζμοω και Αξιολψγηζηρ Θέζευν
1. Ζ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Θέζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζχζηαζε θαη αλαδηάξζξσζε
θιάδσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο, ην
ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
2. Ζ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Θέζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηάξζξσζεο Κιάδσλ θαη Θέζεσλ
β) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Θέζεσλ
α) Σκήκα Γηάξζξσζεο Κιάδσλ θαη Θέζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ ζχζηαζε ή αλαδηάξζξσζε θιάδσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θάζε θαηεγνξίαο, εηδηθφηεηαο ή
λνκηθήο ζρέζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ή
πξφζιεςεο.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε δηππνπξγηθψλ θιάδσλ πξνζσπηθνχ.
3. Ζ εηζήγεζε γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ή αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ
κεηαμχ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θάζε θνξέα.
4. Ζ ζχλζεζε ζε πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπο.
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5. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
β) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Θέζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε, εηζήγεζε θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ην πεξηερφκελν θαη ηα θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ (πεξηγξαθή ζέζεσλ) φζν θαη ηα
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν θάηνρνο ηεο ζέζεο (εμεηδίθεπζε εξγαζίαο).
2. Ζ θαηάξηηζε θαλνληζκνχ πεξηγξαθήο ζέζεσλ εξγαζίαο.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ζην δεκφζην ηνκέα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.

Άξζξν 29
Γιεωθςνζη Ππογπαμμαηιζμοω Ανθπυπίνυν Πψπυν
1. Ζ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη αξκφδηα γηα ηε κειέηε, ηελ εηζήγεζε θαη ην
ζρεδηαζκφ, ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Δπίζεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνθξαηηθή θαη θνηλσληθά δίθαηε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ κε ζηφρν ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ δχν (2) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Πξνζιήςεσλ
β) Σκήκα πζηεκάησλ Πξνζιήςεσλ
α) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Πξνζιήςεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ
πξνζιήςεσλ, ε κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία πνζνηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
γηα ην ζθνπφ απηφ.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ πάζεο
θχζεσο ή λνκηθήο ζρέζεο πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείσλ ηεο ζχλζεζεο θαη εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ.
4. Ο αξηζκεηηθφο θαζνξηζκφο, δηαρξνληθά, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο
δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο.
5. Ζ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ Τπνπξγεία γηα
έγθξηζε.
6. Ζ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε γηα απφξξηςε, κεξηθή έγθξηζε ή ζπλνιηθή έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ θαη
ε έθδνζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ.
7. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ.
26

β) Σκήκα πζηεκάησλ Πξνζιήςεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην
ηνκέα.
2. Ζ κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.).
3. Ζ επεμεξγαζία θνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
πνπ εμαηξείηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά ζχζηεκα πξνζιήςεσλ.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Α..Δ.Π. θαη πξνθεξχμεσλ.
5. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ γηα ζέκαηα
πξνζιήςεσλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΔΝΣΑΞΖ
Άξζξν 30
Απμοδιψηηηερ και Βαζική Γιάπθπυζη
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο είλαη αξκφδηα γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Κπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα Αζηηθήο Καηάζηαζεο, Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο
Γηεπζχλζεηο :
α) Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο
β) Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
γ) Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο

Άξζξν 31
Γιεωθςνζη Ιθαγένειαρ
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο αλάγνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δίθαην ηεο
Ηζαγέλεηαο, θαζψο θαη ζέκαηα δηκεξψλ θαη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Ηζαγέλεηα, ηελ θηήζε,
απψιεηα θαη αλάθηεζε ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Ηζαγέλεηαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) ηκήκαηα:
α) Σκήκα Ηζαγέλεηαο
β) Σκήκα Πνιηηνγξαθήζεσλ νκνγελψλ αιινδαπψλ.
γ) Σκήκα Πνιηηνγξαθήζεσλ αιινγελψλ αιινδαπψλ.
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δ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο.
α) Σκήκα Ηζαγέλεηαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ηζαγέλεηαο είλαη :
1. πγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Ηζαγέλεηαο.
2. Απνβνιή, Απψιεηα, Απνπνίεζε, Αλάθηεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ ακθηζβεηνχκελεο Ηζαγέλεηαο.
3. Λεηηνπξγία ηεο Άηππεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ γέλνπο ησλ πνιηηηθψλ
πξνζθχγσλ.
4. Δπαλαπαηξηζκφο θαη αλάθηεζε ηεο Ηζαγέλεηαο ησλ Πνιηηηθψλ Πξνζθχγσλ θαη γεληθά πξνζψπσλ
πνπ απψιεζαλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα ζε αλψκαιεο πεξηφδνπο.
5. Δπνπηεία ζε ζέκαηα Ηζαγέλεηαο νκνγελψλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε.
6. Δπνπηεία εθαξκνγήο δηθαίνπ Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
7. Παξαθνινχζεζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Ηζαγέλεηαο.
β) Σκήκα Πνιηηνγξαθήζεσλ νκνγελψλ αιινδαπψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηνγξαθήζεσλ νκνγελψλ αιινδαπψλ είλαη :
1. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ψζηε
λα δηαπηζησζεί, εάλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο
πνιηηνγξάθεζεο νκνγελψλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
2. Ζ έξεπλα δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ, αηφκσλ πνπ δεηνχλ λα θαζνξηζζεί ε Ηζαγέλεηά ηνπο θαη
δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο.
3. Ζ ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο Οκνγελψλ θαη Αιινγελψλ Αιινδαπψλ.
4. Δηζήγεζε ζεκάησλ πνιηηνγξάθεζεο Οκνγελψλ ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο.
γ) Σκήκα Πνιηηνγξάθεζεο Αιινγελψλ Αιινδαπψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηνγξάθεζεο Αιινγελψλ Αιινδαπψλ είλαη:
1. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο
πνιηηνγξάθεζεο αιινγελψλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα.
2. Δηζήγεζε ζεκάησλ πνιηηνγξάθεζεο Αιινγελψλ ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηνγξάθεζεο.
3. Ζ έθδνζε δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ε πξνψζεζε
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο
Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε.
δ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο είλαη :
1. Ζ δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θνηλήο θαη εκπηζηεπηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο.
2. Ζ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ νπνηνλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηε Γηεχζπλζε πνιίηεο.
3. Ζ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο.
4. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο γηα θάζε ζέκα ηζαγέλεηαο θαη ε δηάζεζε ζρεηηθψλ
ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, νδεγηψλ θαη εληχπσλ.
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Άξζξν 32
Γιεωθςνζη Μεηαναζηεςηικήρ Πολιηικήρ
Ζ Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο έρεη σο γεληθή αξκνδηφηεηα ηε ζρεδίαζε, ράξαμε θαη επνπηεία
εθαξκνγήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
β) Σκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Γξάζεσλ
γ) Σκήκα πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο
δ) Σκήκα Έθδνζεο Αδεηψλ Γηακνλήο
α) Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο είλαη:
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ράξαμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα εηζφδνπ θαη δηακνλήο
αιινδαπψλ ζηε ρψξα.
2. Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο
ρψξαο.
3. Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία, κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ είζνδν θαη δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα, θαζψο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ.
4. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκνπ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη
εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
5. Ζ δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ
θαη ινηπψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε, θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Γηεχζπλζεο ζε
απηά.
6. Ζ επεμεξγαζία δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο
ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε, θαη ε
αληίζηνηρε εθπξνζψπεζε ζε δηεζλέο επίπεδν.
β) Σκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Γξάζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Γξάζεσλ είλαη:
1. Ζ πξνεηνηκαζία, ν ζρεδηαζκφο, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο.
2. Ζ ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε δηκεξή ή πνιπκεξή δηεζλή πξνγξάκκαηα γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζην πιαίζην ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη άιισλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε.
3. Ο ζρεδηαζκφο, ε πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ.
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4. Ζ θαηάξηηζε, πξνψζεζε θαη επνπηεία εθαξκνγήο ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο
πνιηηηθήο.
5. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ
κε ηα αλσηέξσ.
γ) Σκήκα πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο είλαη:
1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή ησλ αιινδαπψλ ζηελ
Διιάδα, γηα θάζε ηχπν ρνξεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, πιελ απηψλ ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε
ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
2. Ο ζπληνληζκφο θαη επνπηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο.
3. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία λνκνζρεδίσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη
εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ.
4. Σα ζέκαηα θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ:
α) ησλ αδεηψλ δηακνλήο,
β) ησλ αηηήζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δεηνχλ άδεηα δηακνλήο θαη
γ) ηνπ κεηξψνπ αιινδαπψλ (άξζξν 57 Ν.2910/01).
δ) Σκήκα Έθδνζεο Αδεηψλ Γηακνλήο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Έθδνζεο Αδεηψλ Γηακνλήο είλαη:
1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ είζνδν θαη δηακνλή ησλ αιινδαπψλ ζηελ
Διιάδα, γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ Τπνπξγφ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
2. Ζ ρνξήγεζε θαη ε αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
3. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία λνκνζρεδίσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη
εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ.

Άξζξν 33
Γιεωθςνζη Κοινυνικήρ Ένηαξηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ εθαξκνγή, ηελ επνπηεία θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε κεηαλαζηψλ,
νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
2. Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Έληαμεο Μεηαλαζηψλ
β) Σκήκα Έληαμεο Οκνγελψλ θαη ινηπψλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ
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γ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
α) Σκήκα Έληαμεο Μεηαλαζηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη:
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ράξαμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζηε ρψξα.
2. Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία, κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ
ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα
3. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκνπ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
θαη εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
4. Ο ζπληνληζκφο, ε επνπηεία θαη ε ππνβνήζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε
δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα.
5. Ζ ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ., θαζψο θαη νξγαληζκνχο,
νξγαλψζεηο, ελψζεηο θαη ινηπνχο θνξείο εθπξνζψπεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο ρψξαο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο.
6. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ ζε
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ζρεηηθψλ κε ηα ζέκαηα απηά δηαθξαηηθψλ
ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ.
7. Ζ πξνεηνηκαζία, ν ζρεδηαζκφο, ε ππνζηήξημε, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε επξσπατθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ.
8. Ζ θαηάξηηζε, ε πξνψζεζε θαη ε επνπηεία ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ,
ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο θαη ινηπψλ δξάζεσλ επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο,
ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο
ζρεηηθήο κε ηα ζέκαηα απηά εζληθήο, επξσπατθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο.
9. Ζ έθδνζε θαη δηαθίλεζε πάζεο θχζεσο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα θνηλσληθήο
έληαμεο κεηαλαζηψλ.
β) Σκήκα Έληαμεο Οκνγελψλ θαη ινηπψλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο Οκνγελψλ θαη ινηπψλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ είλαη:
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ράξαμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο
νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα.
2. Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία, κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ
ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα.
3. Ζ θαηάξηηζε θαη ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκνπ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
θαη εγθπθιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
4. Ο ζπληνληζκφο, ε επνπηεία θαη ε ππνβνήζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε
δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε νκνγελψλ θαη ινηπψλ
εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα.
5. Ζ ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ., θαζψο θαη νξγαληζκνχο,
νξγαλψζεηο, ελψζεηο θαη ινηπνχο θνξείο εθπξνζψπεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη
ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο
θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο ρψξαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο θαη ησλ αλαγθψλ
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο.
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6. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη
ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία
ζρεηηθψλ κε ηα ζέκαηα απηά δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ.
7. Ζ πξνεηνηκαζία, ν ζρεδηαζκφο, ε ππνζηήξημε, ε ζπκκεηνρή θαη ε πινπνίεζε επξσπατθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ.
8. Ζ θαηάξηηζε, ε πξνψζεζε θαη ε επνπηεία ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ,
ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο θαη ινηπψλ δξάζεσλ επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο,
ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο κε ηα ζέκαηα απηά εζληθήο, επξσπατθήο θαη
δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο.
9. Ζ επνπηεία έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο πάζεο θχζεσο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα
θνηλσληθήο έληαμεο νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηε ρψξα.
γ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ είλαη:
1. Ζ δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο (κε θπζηθφ θαη ςεθηαθφ ηξφπν) θνηλήο, εκπηζηεπηηθήο θαη
απφξξεηεο (πξσηνθφιιεζε, ζπζρέηηζε, δηαλνκή, αλαπαξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, αξρεηνζέηεζε) ησλ
Γηεπζχλζεσλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
2. Ζ επηθχξσζε αληηγξάθσλ θαη θσηναληηγξάθσλ νπνηνλδήπνηε εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ηεξνχληαη ζην αξρείν ή επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο
Έληαμεο θαη Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
3. Ζ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ αλσηέξσ Γηεπζχλζεσλ.
4. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο γηα θάζε ζέκα αξκνδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ Γηεπζχλζεσλ θαη
ε επνπηεία ηεο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο πάζεο θχζεσο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα
θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ, νκνγελψλ θαη άιισλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαζψο θαη
ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
5. Ζ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (internet
site) ησλ Γηεπζχλζεσλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξά ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ, νκνγελψλ θαη ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
ζηε ρψξα, θαζψο θαη δεηεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
Άξζξν 34
Απμοδιψηηηερ και Βαζική Γιάπθπυζη
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα αζηηθήο θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη δηελέξγεηαο
ησλ εθινγψλ.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο :
α) Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο.
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β) Γηεχζπλζε Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ.
γ) Γηεχζπλζε Δθινγψλ.

Άξζξν 35
Γιεωθςνζη Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο αλάγνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εγγξαθή ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ, ζηα Γεκνηνιφγηα θαη Λεμηαξρηθά Βηβιία ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα :
α) Σκήκα Μεηξψσλ, Γεκνηνινγίσλ θαη Λεμηαξρείσλ
β) Σκήκα Γηαβαηεξίσλ θαη Σαπηνηήησλ
γ) Σκήκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
α) Σκήκα Μεηξψσλ, Γεκνηνινγίσλ θαη Λεμηαξρείσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψσλ, Γεκνηνινγίσλ θαη Λεμηαξρείσλ είλαη :
1. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ κεηξψσλ αξξέλσλ θαη ησλ
δεκνηνινγίσλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε ησλ κεηξψσλ αξξέλσλ.
2. Ζ ζέζπηζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο θαη ινηπέο κεηαβνιέο ζηα κεηξψα αξξέλσλ
θαη ζηα δεκνηνιφγηα, θαζψο θαη ν ηχπνο ησλ βηβιίσλ κεηξψσλ αξξέλσλ, πξνμεληθψλ κεηξψσλ
βαπηίζεσλ θαη γελλήζεσλ.
3. Ζ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ησλ Λεμηαξρείσλ θαη ε εθαξκνγή γεληθά ηεο λνκνζεζίαο «Πεξί
ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ».
4. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ.
β) Σκήκα Γηαβαηεξίσλ θαη Σαπηνηήησλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαβαηεξίσλ θαη Σαπηνηήησλ είλαη :
1. H έθδνζε, αθχξσζε, αληηθαηάζηαζε θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ δειηίσλ ηαπηνηήησλ (άξζξα
1-6 θαη 25 ηνπ Ν. 1599/1986 – Φ.Δ.Κ. 75/Α΄/11-6-1986, Ν. 1988/1991 – Φ.Δ.Κ. 198/Α΄/10-121991).
2. Ζ θαηάξηηζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα ησλ δειηίσλ ηαπηνηήησλ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιηαξίσλ δηαβαηεξίσλ, εληχπσλ θαη ινηπνχ πιηθνχ.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ δηαβαηήξηα γηα ηα άηνκα ζηα νπνία
απαγνξεχεηαη ε έμνδνο απφ ηε ρψξα.
5. Ζ κέξηκλα γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξάθηνξεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο
ηνπο (άξζξα 29-33 ηνπ Π.Γ. 417/1993 – Φ.Δ.Κ. 176/Α΄/6-10-1993).
6. Ζ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δηαβαηήξηα.
7. Ζ εηζήγεζε επί πξνζθπγψλ θαηά ηεο άξλεζεο έθδνζεο ή ηεο αθχξσζεο δηαβαηεξίνπ θαζψο θαη ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηζρχνο απηνχ.
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γ) Σκήκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ είλαη :
1. Ζ ηήξεζε θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ θαη κεηαβνιψλ ησλ
Διιήλσλ δεκνηψλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Γεκνηνιφγηα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεκεξφηεηα θαη πιεξφηεηα δεδνκέλσλ.
2. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2472/1997
(ΦΔΚ 50 Α) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαηά ηελ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ , ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, νη νπνίνη ζχκθσλα
κε ηε λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα δεκνηνιφγηα ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ ΠΓ 497/1991 (ΦΔΚ Α180), φπσο ηζρχεη
θάζε θνξά
3. Ζ απινχζηεπζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκνηνινγηαθψλ
εγγξαθψλ γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.

Άξζξν 36
Γιεωθςνζη Διδικοω Ληξιαπσείος
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ αλάγνληαη ζηελ θαηαρψξηζε ιεμηαξρηθψλ
γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ αιινδαπή απφ Έιιελεο ππεθφνπο θαη ε ηήξεζε ησλ ιεμηαξρηθψλ
βηβιίσλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ ζπγθξνηείηαη απφ παξαθάησ ηξία (3) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Λεμηαξρηθψλ Γεγνλφησλ
β) Σκήκα Μεηαβνιψλ Λεμηαξρηθψλ Γεγνλφησλ
γ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.
α) Σκήκα Λεμηαξρηθψλ Γεγνλφησλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Λεμηαξρηθψλ Γεγνλφησλ είλαη :
1. Ζ θαηαρψξηζε θαη ε κεηαγξαθή ζηα Λεμηαξρηθά Βηβιία ησλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ (γελλήζεηο,
γάκνη, ζάλαηνη) πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ αιινδαπή θαη αθνξνχλ ζε Έιιελεο ππεθφνπο.
2. Ζ έθδνζε απνζπαζκάησλ θαη αληηγξάθσλ απφ ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ γάκσλ ή ε
ρνξήγεζε αξλεηηθήο βεβαίσζεο πεξί κε χπαξμεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο.
3. Ζ ηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ιεμηαξρηθψλ Βηβιίσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηηο γελλήζεηο θαη ηα
ινηπά ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ αιινδαπή.
4. Ζ ρνξήγεζε Βεβαηψζεσλ πεξί ζχληαμεο ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ.
β) Σκήκα Μεηαβνιψλ
34

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηαβνιψλ είλαη :
1. Ζ θαηαρψξηζε φισλ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ, γάκσλ ζαλάησλ πνπ
αθνξνχλ :











Ννκηκνπνίεζε ηέθλνπ.
Αλαγλψξηζε ηέθλνπ
Απνθήξπμε ηέθλνπ
Ακθηζβήηεζε ηέθλνπ
Πξνζβνιή παηξφηεηαο
Τηνζεζία ηέθλνπ
Λχζε πηνζεζίαο ηέθλνπ
Γηαδχγην
Αθχξσζε γάκνπ
Πξνζζήθε ή κεηαβνιή νλφκαηνο, επσλχκνπ, ηζαγέλεηαο, ζξεζθεχκαηνο ή αιιαγή θχινπ.

2. Ζ δηφξζσζε ζηνηρείσλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ θαηφπηλ έθδνζεο:




Γηθαζηηθήο απφθαζεο
Δληνιήο Δηζαγγειέα
Δληνιήο ηνπ ηδίνπ ηνπ Λεμηάξρνπ

γ) Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ είλαη :
1.
2.
3.
4.

Ζ έθδνζε αληηγξάθσλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά κε βάζε ηα νπνία ζπληάρζεθε ε ιεμηαξρηθή πξάμε.
Ζ δηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο.
Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη ε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Γηεχζπλζεο.
Ζ νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ηήξεζε αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα θαη ηνλ
θαλνληζκφ αιιεινγξαθίαο θαζψο θαη ε πξφηαζε γηα ηελ εθθαζάξηζή ηνπ.

Άξζξν 37
Γιεωθςνζη Δκλογϊν
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δθινγψλ αλάγνληαη ζηελ εηζήγεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο
εθινγέο, ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα απηψλ, ηφζν γηα ην Δζληθφ φζν θαη γηα ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, δεκνςεθηζκάησλ θαη εθινγψλ αλάδεημεο ησλ αξρψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε ζέκαηα ζχληαμεο, αλαζεψξεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο
ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαζψο θαη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ εθινγηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ
δαπαλψλ.
2. Ζ δηεχζπλζε Δθινγψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) Σκήκαηα :
α) Σκήκα Δθινγψλ
β) Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο
γ) Σκήκα Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
δ) Σκήκα χληαμεο θαη Μεραλνγξάθεζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
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α) Σκήκα Δθινγψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη :
1. Ζ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ,
δεκνςεθηζκάησλ θαη εθινγψλ αλάδεημεο ησλ αξρψλ ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
2. Ζ ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ θαη ησλ
δεκνςεθηζκάησλ, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθινγηθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ Αλψηαηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
εθινγή Βνπιεπηψλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ησλ γεληθψλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ
εθινγψλ θαη δεκνςεθηζκάησλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ βνπιεπηηθψλ εδξψλ Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ.
3. Ζ κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη δεκνςεθηζκάησλ θαη ε
θαηάξηηζε ζρεδίσλ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ εθινγηθήο θχζεσο ζέκαηνο.
4. Ζ ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηα
ζέκαηα απηά.
β) Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο
Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα, εθηχπσζε θαη πξνψζεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο ηνπ
νπνηαζδήπνηε θχζεο εθινγηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα
εθινγψλ γεληθά θαη δεκνςεθηζκάησλ θαη ε εθηέιεζε αλαγθαίσλ γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο εξγαζηψλ θαη
κεηαθνξψλ θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ απηψλ, θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ.
γ) Σκήκα Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ είλαη :
1. Ζ ζχληαμε θαη αλαζεψξεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη ε θαηάξηηζε πξνζσξηλψλ θαη νξηζηηθψλ
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αλαγλψξηζεο θαη κεηαβνιψλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
2. Ζ κέξηκλα γηα πξνψζεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ πάζεο θχζεσο απαξαίηεηνπ εθινγηθνχ πιηθνχ
θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεσλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ γηα ην ζθνπφ απηφ.
δ) Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ είλαη :
1. Ζ θσδηθνπνίεζε, εθηχπσζε θαη δηάζεζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ε θαηάξηηζε ιεμηθνγξαθεκέλνπ
αξρείνπ ησλ εθινγέσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ε ηήξεζε απηνχ ζε δνθίκηα, θαξηέιεο ή καγλεηνηαηλίεο.
2. Ζ κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
θαηάξηηζε, αλαζεψξεζε θαη εθηχπσζε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ.

36

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ
Άξζξν 38
Απμοδιψηηηερ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - Απνθέληξσζεο είλαη αξκφδηα γηα:
α) Σε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
β) Σε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία ηεο Υψξαο, γηα ηε ράξαμε, ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κε πεδίν εθαξκνγήο ηνπο Ο.Σ.Α. (α΄ θαη β΄ βαζκνχ), κε ζηφρν ηελ επίηεπμε
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, εληφο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ ρεδίσλ, ζην
πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
γ) Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ,
εξγαζηψλ θαη κειεηψλ ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ζηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο, θαη ε ζπλδηακφξθσζε κε ηα ππφινηπα Τπνπξγεία ηεο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.
δ) Σελ ελίζρπζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
Πεξηθεξεηψλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ινηπψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.

Άξζξν 39
Βαζική διάπθπυζη
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - Απνθέληξσζεο ζπγθξνηείηαη σο εμήο:
1.
2.
3.
4.

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ Ο.Σ.Α.
Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Απνθέληξσζεο

Άξζξν 40
Γιεωθςνζη Αναπηςξιακϊν Ππογπαμμάηυν και Δπενδςηικϊν Ππυηοβοςλιϊν Ο.Σ.Α.
1. Ζ Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ Ο.Σ.Α. είλαη αξκφδηα γηα
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ δξάζεσλ ζηνπο
Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ
δξψλησλ ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ Ο.Σ.Α. ζπγθξνηείηαη απφ
ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) Σκήκαηα:
α) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
β) Σκήκα ρξεκαηνδνηηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
γ) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Δθαξκνγήο Ο.Π.Γ.
δ) Σκήκα ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.
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α) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ δηακφξθσζε ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ηεο ρψξαο, ρσξηθά δηαθνξνπνηεκέλεο αλά ελφηεηα Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαη Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ.
2. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη κειεηψλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε παξαθνινχζεζε
θαη εθαξκνγή ηνπο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαηνχκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (Σακείν
πλνρήο θιπ.)
3. Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη
β΄ βαζκνχ, κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηα Πεξηθεξεηαθά θαη ηα Δηδηθά Υσξνηαμηθά
ρέδηα. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ νξηδνληίσλ επελδπηηθψλ δξάζεσλ ζε Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο εληαγκέλσλ ζηνλ θεληξηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ζεκάησλ αλαγφκελσλ ζηα Τπνπξνγξάκκαηα θαη Μέηξα σο θαη ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο έξγσλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, σο θαη κέξηκλα ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αλά Τπνπξφγξακκα.
β) Σκήκα ρξεκαηνδνηηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ εηζήγεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ελίζρπζεο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ησλ πλδέζκσλ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ απηήο απφ Δζληθνχο
Πφξνπο, απφ Πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηάθνξα Σακεία θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο απηψλ.
2. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
ζηα πιαίζηα ησλ παξερφκελσλ απφ ην Νφκν (3274/2004) εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄
βαζκνχ.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ή άιισλ αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε, ππνγξαθή ή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ
έξγσλ – κειεηψλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο (αξζ. 35 Ν. 2738/99).
5. Ζ κέξηκλα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηα δηάθνξα εθηεινχκελα έξγα.
6. Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηερληθή ζηήξημε ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 4.
γ) Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Δθαξκνγήο Ο.Π.Γ.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο
(π.ρ. ηζηγγάλνη).
2. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο απηψλ ζηελ θνηλσλία.
δ) Σκήκα ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
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1. Ζ νξγάλσζε Γηαζθέςεσλ, πλεδξίσλ, πλφδσλ, Δπηηξνπψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη
Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
2. Ζ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε αληηθείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο
Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ πνπ επεμεξγάδνληαη αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ζε απηέο
Διιήλσλ αληηπξνζψπσλ.
4. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ππνπξγηθψλ δηαζθέςεσλ, ηεο δηάζθεςεο ησλ Σνπηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηεο Δπξψπεο θαη δηαθφξσλ επηηξνπψλ θαη Οκάδσλ εξγαζίαο Γηεζλψλ
Οξγαληζκψλ θαη άιισλ δηαζθέςεσλ, πνπ επεμεξγάδνληαη αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ε εμαζθάιηζε
ζπκκεηνρήο ζε απηέο Διιήλσλ αληηπξνζψπσλ (εθπξνζψπσλ ηεο Κπβέξλεζεο, εθπξνζψπσλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ππαιιήισλ), θαζψο θαη ε παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ επίζεκε
Διιεληθή ζέζε πξνο ηηο Διιεληθέο αληηπξνζσπείεο ζε δεηνχκελα ζέκαηα.
5. Σα Σακεία θαη Υξεκαηνδνηηθά Όξγαλα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε ελεκέξσζε αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ε παξαθνινχζεζε θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Σακεία θαη Όξγαλα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ εηζεγνχληαη νη
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή άιινη θνξείο επνπηεπφκελνη απφ απηφ.
6. Ζ επεμεξγαζία ζπκβάζεσλ, απνθάζεσλ, ζπζηάζεσλ θαη κειεηψλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη
δηαζθέςεσλ ζε αληηθείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο
ηνπ Τπνπξγείνπ.
7. Ζ εθαξκνγή ζπκβάζεσλ, απνθάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη δηαζθέςεσλ ζε
αληηθείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.

Άξζξν 41
Γιεωθςνζη Παπακολοωθηζηρ ηος ςζηήμαηορ Γιοίκηζηρ Αναπηςξιακϊν Ππογπαμμάηυν
1. Ζ Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη
αξκφδηα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ελδπλάκσζεο ηεο
ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Παξαθνινχζεζεο ηνπ
ζπγθξνηείηαη απφ δχν (2) Σκήκαηα:

πζηήκαηνο

Γηνίθεζεο

Αλαπηπμηαθψλ

Πξνγξακκάησλ

α) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο
β) Σκήκα Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο
α) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ δηεξεχλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ρσξηθήο
ζπλνρήο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ
βειηίσζήο ησλ.
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2. Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
3. Ζ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ, κειεηψλ, ελεξγεηψλ, αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζε
επίπεδν Ο.Σ.Α., σο θαη ε θξνληίδα ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
ινγηζκηθνχ ζρεδίνπ.
β) Σκήκα Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ρσξηθήο
ζπλνρήο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ
ζηελ θαηεχζπλζε απηή.
2. Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ Οκάδα
Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ο.Γ.Δ.) κε ζηφρν ηελ κεηά ηελ επεμεξγαζία πεξαηηέξσ πξνψζεζή ηνπο ζηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο επαλαθνξά ζηηο αξκφδηεο
Πεξηθέξεηεο.
4. Ζ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο (Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο – Σερληθή Δπηηξνπή Ννκνχ).

Άξζξν 42
Γιεωθςνζη Σεκμηπίυζηρ και ςζσέηιζηρ Πεπιθεπειακϊν Δπενδςηικϊν Ππογπαμμάηυν
1. Ζ Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ θαηαγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ εμειίμεσλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζπγθξνηείηαη
απφ ηξία (3) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Σεθκεξίσζεο
β) Σκήκα Μειεηψλ
γ) Σκήκα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ
α) Σκήκα Σεθκεξίσζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ θπζηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο ζην δηνηθεηηθφ
επίπεδν ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ
ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ζε Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.).
2. Ζ εηζήγεζε γηα ηε δηακφξθσζε δεηθηψλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπλεξγαζία κε άιια Τπνπξγεία, ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο,
Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη κε Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα γηα
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ήδε ππάξρνπζεο ή πξνο δηακφξθσζε αληίζηνηρεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ.
β) Σκήκα Μειεηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ κέξηκλα γηα ηε δηεμαγσγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., κε άιια Τπνπξγεία, ηελ ΔΤΔ, Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνχο
Οξγαληζκνχο, κε Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα, θαζψο θαη κε ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
2. Ζ παξαθνινχζεζε θαη κειέηε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ εμειίμεσλ.
γ) Σκήκα Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄
βαζκνχ.
2. Ζ εμέηαζε ηεο ζπλνρήο ησλ πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
3. Ζ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ
εζληθή θαη θνηλνηηθή πνιηηηθή ζπλνρήο.
4. Ζ εηζήγεζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε
εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν.

Άξζξν 43
Γιεωθςνζη Πεπιθεπειακήρ Πολιηικήρ και Αποκένηπυζηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Απνθέληξσζεο είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ
νξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Απνθέληξσζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηέζζεξα (4) Σκήκαηα:
α)
β)
γ)
δ)

Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Απνθέληξσζεο
Σκήκα Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο
Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ

α) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
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Ζ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο.
Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Ζ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο νξγαλσηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Ζ κειέηε θαη δηακφξθσζε κέηξσλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηάξζξσζε ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ επί ηεο νξγάλσζεο ηεο Απνθέληξσζεο.
Ζ θαηάξηηζε, ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
8. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
9. Ζ ππνβνήζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Πεξηθεξεηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ απνθάζεψλ ηνπ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

β) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Απνθέληξσζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
2. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ απνθεληξψλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα
θαη κέξηκλα ηεο κεηαβίβαζήο ηνπο ζε απηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνθέληξσζε ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ε κειέηε κέηξσλ βειηίσζεο θαη πξναγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο
δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εηδηθψλ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
4. Σα ζέκαηα ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2218/94, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σα ζέκαηα αγσληζηψλ εζληθήο αληίζηαζεο, αγσληζηψλ θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο 19671974 θαη πξνζηαζία αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ.
6. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ ζε ζέκαηα εζηκνηππίαο θαη πξνβαδίζκαηνο ζηηο δεκφζηεο ενξηέο θαη
επίζεκεο ηειεηέο, ε θαζηέξσζε δεκνζίσλ ενξηψλ θαη αξγηψλ, ηα ζέκαηα ηεο Δζληθήο εκαίαο.
7. Ζ θαηάξηηζε, ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ, λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζέκαηα.
8. Ζ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε πεξηπηέξσλ, ιηαληθήο πψιεζεο
θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θιπ.
γ) Σκήκα Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ επηθνπξία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα ηελ θαηά λφκν
άζθεζε ηεο επνπηείαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηακείσλ Αλάπηπμεο (Π.Σ.Α.).
2. Ζ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο.
3. Ζ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, επηβνιήο, βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο
ησλ ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπ ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο.
4. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο.
5. Ζ επίιπζε ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο.
δ) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ ίδξπζε ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ, ε εγθαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
ζηεγαζηνχλ ζε απηνχο θαη ηε ρσξηθήο ηνπο έθηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία.
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2. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο άιινπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ θαη ηε επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πλνξηαθψλ
ηαζκψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
3. Ο ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία
ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ.
4. Ζ επζχλε γηα ηε ρσξνζέηεζε σο θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ
θαζνξηζκφ φξσλ ή πξνδηαγξαθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο εκθάληζεο ησλ πλνξηαθψλ
ηαζκψλ.
5. Ζ ζχληαμε ησλ Γεληθψλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ θαη ε παξαθνινχζεζε
ηήξεζεο απηψλ.
6. Ζ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πληνληζηηθήο επηηξνπήο πλνξηαθψλ ηαζκψλ θαη ε γξακκαηεηαθή
ηεο ππνζηήξημε.
7. Ζ κειέηε θαη ε έγθξηζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ινηπψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ ζηνπο
ρψξνπο εληφο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ.
8. Ζ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ ησλ κε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ν
θαζνξηζκφο ηνπ κηζζψκαηνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ
Άξζξν 44
Απμοδιψηηηερ και Βαζική Γιάπθπυζη
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη
δηαρείξηζε ηφζν νξηδφληησλ δηππνπξγηθψλ, φζν θαη θάζεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αξκνδηφηεηαο
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ. ηφρνο ηεο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Government) γηα ηελ
άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ωο ηξίην θαη ηέηαξην
επίπεδν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ελλνείηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απιψλ θαη ζχλζεησλ
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή
πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Data Center) ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο:
α) Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
β) Γηεχζπλζε Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο
γ) Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Αιινδαπψλ θαη Δθινγψλ
δ) Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ

Άξζξν 45
Γιεωθςνζη Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν Γημψζιαρ Γιοίκηζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
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1. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
είλαη αξκφδηα γηα ηα ππάξρνληα ή ππφ αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη θαιχπηνπλ αλάγθεο δηππνπξγηθνχ
ραξαθηήξα, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ. Σέηνηα έξγα ζεσξνχληαη ην Γίθηπν Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο «χδεπμηο», ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κ.Δ.Π., ην
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Πεξηθεξηψλ (ΟΠΠ), θαζψο θαη άιια ηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. γαη ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»,
φπσο ε «Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε» (Government Gate way) θαη ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (Human Recourses Management System) θ.α.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα ρεδίαζεο – Τινπνίεζεο
β) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο Υξεζηψλ
γ) Σκήκα Τπνζηήξημεο Τπνδνκψλ Δμνπιηζκνχ θαη Γηθηχσλ
δ) Σκήκα Δθκεηάιιεπζεο
α) Σκήκα ρεδίαζεο – Τινπνίεζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Δηζεγήζεηο γηα πινπνίεζε εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο
ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη Δπξσπατθά θαη Γηεζλή πξφηππα.
2. χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηππνπξγηθνχ
ραξαθηήξα κε παξάιιειε απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη αλαδηνξγάλσζε.
3. χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
4. Σεθκεξίσζε θαη επέθηαζε.
5. πλεξγαζία ζηε ζχληαμε πξνθεξχμεσλ – ζπκβάζεσλ.
β) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο Υξεζηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1.
2.
3.
4.

Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη παξαιαβή.
Έιεγρνο θαη εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ.
πληήξεζε.
Τπνζηήξημε ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζεο.

γ) Σκήκα Τπνζηήξημεο Τπνδνκψλ Δμνπιηζκνχ θαη Γηθηχσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1.
2.
3.
4.

Τπνζηήξημε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ εμνπιηζκνχ θαη δηθηχσλ.
πληήξεζε ησλ ππνδνκψλ.
χληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα πξνκήζεηα ππνδνκψλ εμνπιηζκνχ θαη δηθηχσλ.
Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη παξαιαβή.
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δ) Σκήκα Δθκεηάιιεπζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Κεληξηθή Δθκεηάιιεπζε ηνηρείσλ ησλ εθαξκνγψλ δηππνπξγηθνχ ραξαθηήξα κε πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (M.I.S.), φπσο ηνπ ΟΠΠ.
2. Πξνηάζεηο γηα παξαπέξα αμηνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
3. χληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γεδνκέλσλ γηα ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε (Data Center of Public Administration).

Άξζξν 46
Γιεωθςνζη Μησανογπαθικήρ Τποζηήπιξηρ
1. Ζ Γηεχζπλζε Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθνξηθήο
ησλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηηο ιεγφκελεο δηαρεηξηζηηθέο – θάζεηεο εθαξκνγέο θαζψο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλα, είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηφζν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., φζν θαη ησλ άκεζα επνπηεπφκελσλ θνξέσλ,
φπσο ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.).
2. Ζ Γηεχζπλζε Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ
β) Σκήκα Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο
γ) Σκήκα Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ
α) Σκήκα Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Πξνγξακκαηηζκφο, αλάιπζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη ηεθκεξίσζε εθαξκνγψλ γηα ηηο
κνλάδεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α..
2. Πιήξεο εηζαγσγή ηνπ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ.
3. Γεκηνπξγία θαη ηερληθή ππνζηήξημε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ γηα εζσηεξηθή ρξήζε.
4. Γεκηνπξγία θαη ηερληθή ππνζηήξημε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (Management Information System) θαζψο θαη πζηήκαηνο Λήςεο Απνθάζεσλ
(Decision Support System).
5. χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ.
β) Σκήκα Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Σερληθή ππνζηήξημε ζηε πξνεηνηκαζία θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ (Data Entry) απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο
αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ.
2. Δπηκέιεηα θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο (computer room).
3. Αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (Web Site) ηνπ Τπνπξγείνπ.
4. Τινπνίεζε ησλ εηήζησλ αξηζκεηηθψλ απνγξαθψλ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
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γ) Σκήκα Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Πξσηνβάζκηα ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
2. Πξσηνβάζκηα ππνζηήξημε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο ησλ απνθεληξσκέλσλ
κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ. θαη ηεο Γ.Γ.Η.
3. ρεδίαζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet).
4. Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε επηθνηλσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ κε ην θνηλφ θαη άιινπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ κέζσ δηαδηθηχνπ (Internet).
5. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηφζν γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν (intranet), φζν θαη ηα
εμσηεξηθά (extranet, internet).

Άξζξν 47
Γιεωθςνζη Πληποθοπιακϊν ςζηημάηυν Αλλοδαπϊν και Δκλογϊν
1. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Αιινδαπψλ θαη Δθινγψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε
θαη δηαρείξηζε ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ:
α) Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ δηαρείξηζε ησλ
αηηήζεσλ αιινδαπψλ γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα.
β) Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ, ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ ζχληαμε θαη δηαρείξηζε ησλ
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ρψξαο (βαζηθψλ, εηεξνδεκνηψλ θαη πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο).
Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη γηα θάζε έλα απφ απηά ηελ:







Γεκηνπξγία θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ,
Γεκηνπξγία δηθηχνπ δηαζχλδεζεο κε πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο,
Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ,
Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ζπζηήκαηνο,
Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ,
πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο

γ) Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δθινγψλ, ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη έθδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ζην εζληθφ θαη Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαζψο
θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Αιινδαπψλ θαη Δθινγψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο
Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηαρείξηζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ θαη Δθινγψλ
β) Σκήκα Γηαρείξηζεο Αδεηψλ Αιινδαπψλ
γ) Σκήκα Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
δ) Σκήκα Τιηθνχ, Γηθηχσλ θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξίαο
α) Σκήκα Γηαρείξηζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ θαη Δθινγψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
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1. Γηαρείξηζε ησλ ηεξνχκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ εθινγηθψλ
θαηαιφγσλ θαη εθινγψλ.
2. Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή αηηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε θαη
δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
3. πκκεηνρή ζε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνψζεζεο
ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία (e-voting).
4. Οξγάλσζε θαη δεκνζηνπνίεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο εθινγηθέο
δηαδηθαζίεο, ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ηα απνηειέζκαηα εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ.
5. Τπνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Δθινγψλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή εθινγψλ, θαζψο θαη ηελ
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ.
β) Σκήκα Γηαρείξηζεο Αδεηψλ Αιινδαπψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Γηαρείξηζε ησλ ηεξνχκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
2. Γηαρείξηζε θέληξνπ επηζήκαλζεο αδεηψλ – απηνηειψλ εγγξάθσλ.
3. Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή αηηεκάησλ, πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα
ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
4. Δπηθνηλσλία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, εμαζθάιηζε δηεπαθήο κε ζπλαθή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
γ) Σκήκα Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
χληαμε κειεηψλ.
χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα επεθηάζεηο.
Σεθκεξίσζε εγθαηαζηεκέλνπ ινγηζκηθνχ.

1.
2.
3.
4.

δ) Σκήκα Τιηθνχ, Γηθηχσλ θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε εγθαηεζηεκέλνπ πιηθνχ θαη δηθηχσλ.
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα βάζεηο δεδνκέλσλ).
χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ.
Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθαιείαο θαη απφδνζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ.

1.
2.
3.
4.

Άξζξν 48
Γιεωθςνζη Πληποθοπιακοω ςζηήμαηορ Δθνικοω Γημοηολογίος
1. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηνπ παξαπάλσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ:
 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ
 Γεκηνπξγία δηθηχνπ δηαζχλδεζεο κε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο, ινηπέο ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
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Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ
Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο

2. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
β) Σκήκα Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
γ) Σκήκα Τιηθνχ, Γηθηχσλ θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξίαο
α) Σκήκα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Γηαρείξηζε ησλ ηεξνχκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
2. Τπνζηήξημε ρξεζηψλ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή αηηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε θαη
δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
3. Δπηθνηλσλία κε θνξείο πνπ αηηνχληαη ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
β) Σκήκα Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ θαη Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1.
2.
3.
4.

Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
χληαμε κειεηψλ.
χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα επεθηάζεηο.
Σεθκεξίσζε.

γ) Σκήκα Τιηθνχ, Γηθηχσλ θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1.
2.
3.
4.

Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε εγθαηεζηεκέλνπ πιηθνχ θαη δηθηχσλ.
Τπνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα βάζεηο δεδνκέλσλ).
χληαμε ηερληθψλ κειεηψλ.
Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθαιείαο θαη απφδνζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
Άξζξν 49
Απμοδιψηηηερ και Βαζική Γιάπθπυζη

1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο είλαη αξκφδηα γηα ηε δηακφξθσζε θαη
ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο κέηξσλ πνπ αλάγνληαη ηδίσο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ
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α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο
πεξηνπζίαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Ηδξπκάησλ, Δπηρεηξήζεσλ, ζπκβάζεσλ θαη
δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη κειεηψλ ησλ Ο.Σ.Α.
θαη ζηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο :
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ
Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη πκβαζηαθψλ Πνιηηηθψλ ησλ
Ο.Σ.Α.
ζη) Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο

Άξζξν 50
Γιεωθςνζη Οπγάνυζηρ και Λειηοςπγίαρ Ο.Σ.Α. ππϊηος βαθμοω
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ αλάγνληαη ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ
ηέζζεξα (4) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
β) Σκήκα Μνλίκνπ Πξνζσπηθνχ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
γ) Σκήκα Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
δ) Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Δλεκέξσζεο Αηξεηψλ Οξγάλσλ & Τπαιιήισλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
α) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ είλαη :
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο δνκήο ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. Αλαγλσξίζεηο, πξνζαξηήζεηο θαη ελ
γέλεη κεηαβνιέο.
2. Ζ κεηνλνκαζία ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη ζπλνηθηζκψλ.
3. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηψλ θαη ε ππνζηήξημή ηνπ.
4. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγή θαη αλάδεημε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Δθινγψλ θαη Μεραλνξγάλσζεο.
5. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, ν ηξφπνο άζθεζήο ηνπο, νδεγίεο θαη
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ.
6. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
7. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ
βαζκνχ.
8. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.
9. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή επζχλε ησλ αηξεηψλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ,
ηελ έθπησζε θαη απφιπζε.
10. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε δεκνηηθή απνθέληξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο.
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11. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζε δηεζλέο θαη
επξσπατθφ επίπεδν – αδειθνπνηήζεηο.
12. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ
βαζκνχ.
13. Ζ κειέηε θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ζπζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζε φ,ηη
αθνξά ηα ζέκαηα ηεο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
14. Ζ εμέηαζε πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ θαηά πξάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο.
β) Σκήκα Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ είλαη:
1. Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο
ησλ πξνζιήςεσλ.
2. Ζ νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ζπλδέζκσλ απηψλ θάζε κνξθήο (ρέδηα
Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, εγθχθιηνη θαη νδεγίεο).
3. Ζ ζπγθέληξσζε απφ ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ.
4. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ αλά ηξίκελν.
5. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα πξνζφληα ησλ κνλίκσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ (ηα γεληθά πξνζφληα, θσιχκαηα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο –
πξνζνληνιφγην).
6. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Α..Δ.Π. ζηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ησλ
δηαγσληζκψλ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ απηφ.
7. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ
ηνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.
8. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο
ζπλεξγαζίαο (Δγθχθιηνη, νδεγίεο θ.ι.π.).
9. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
10. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ (έθδνζε θνηλψλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη
νδεγηψλ).
11. Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ηηο απνδνρέο, ηνπ κνλίκνπ
πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ,
ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο.
12. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
πξψηνπ βαζκνχ.
γ) Σκήκα Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Ο.Σ.Α πξψηνπ βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ είλαη:
1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο (Ν. 3250/2004, ΦΔΚ
124/Α/7-7-2004).
2. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
3. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
4. Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ηηο απνδνρέο, ηνπ θάζε θχζεο
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
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απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
ζπλδέζκσλ ηνπο.
5. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
6. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαη΄ εμαίξεζε έγθξηζε πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ θαζψο θαη επνρηαθνχ θαη κε ζχκβαζε έξγνπ.

δ) Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Δλεκέξσζεο Αηξεηψλ Οξγάλσλ θαη Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α Πξψηνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Σεθκεξίσζεο θαη Δλεκέξσζεο Αηξεηψλ Οξγάλσλ θαη Τπαιιήισλ
ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ είλαη:
1. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ην φλνκα, ηελ έδξα, ηα δηακεξίζκαηα, ηνπο ζπλνηθηζκνχο θαη ηνλ πιεζπζκφ
θάζε νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
2. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο
πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο.
3. Ζ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη ηελ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζρεηηθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ.
4. Ζ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (GIS).
5. Ζ κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γηεχζπλζεο
ζην δηαδίθηπν (Internet).
6. Ζ ελεκέξσζε ησλ Μνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
7. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαξθή ελεκέξσζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ
θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπ. Απηνδηνίθεζεο.
8. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ
ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.
9. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ελεκέξσζεο.
10. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία Δλεκεξσηηθψλ Δθδφζεσλ.

Άξζξν 51
Γιεωθςνζη Οπγάνυζηρ και Λειηοςπγίαρ Ο.Σ.Α. δεωηεπος βαθμοω

1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ αλάγνληαη ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία
(3) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ
β) Σκήκα Πξνζσπηθνχ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ
γ) Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Δλεκέξσζεο Αηξεηψλ Οξγάλσλ & Τπαιιήισλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ

α) Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ είλαη :
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1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο δνκήο ηεο νξγάλσζεο ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ ηεο Υψξαο.
2. Σα ζεζκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ ηεο
Υψξαο.
3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ ηεο Υψξαο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηα
θαζ’ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηνλ ηξφπν-ζπληνληζκφ άζθεζεο απηψλ.
4. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγή θαη αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Δθινγψλ θαη Μεραλνξγάλσζεο.
5. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ησλ
ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ.
6. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
7. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζηηθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε, ηελ έθπησζε θαη ηελ απφιπζε ησλ
νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ.
8. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γηεπξπκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
9. Ζ εμέηαζε πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ θαηά πξάμεσλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ.
10. Οη ζπλεξγαζίεο ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν.
11. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ΟΣΑ δεπηέξνπ
βαζκνχ.
12. Ζ κειέηε θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνπο
ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
β) Σκήκα Πξνζσπηθνχ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ είλαη:
1. Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ.
2. Ζ νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ζπλδέζκσλ απηψλ θάζε κνξθήο (ρέδηα Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο,
εγθχθιηνη θαη νδεγίεο).
3. Ζ ζπγθέληξσζε απφ ηνπο ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην
πξνζσπηθφ.
4. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ αλά ηξίκελν.
5. Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΑΔΠ ζηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ησλ
δηαγσληζκψλ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ απηφ.
6. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
7. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο
ζπλεξγαζίαο (εγθχθιηνη, νδεγίεο, θ.ι.π.).
8. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
9. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
10. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεξηθήο Απαζρφιεζεο.
11. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα ησλ κνλίκσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ (γεληθά πξνζφληα, θσιχκαηα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξνζνληνιφγην).
12. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ηηο απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (έθδνζε θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ
θαη νδεγηψλ).
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13. Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ηηο απνδνρέο, ηνπ κνλίκνπ
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ
ρξφλνπ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ,
ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο.
14. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ.
γ) Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Δλεκέξσζεο Αηξεηψλ Οξγάλσλ & Τπαιιήισλ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ηεθκεξίσζεο θαη ελεκέξσζεο αηξεηψλ νξγάλσλ θαη ππαιιήισλ ΟΣΑ
δεχηεξνπ βαζκνχ είλαη:
1. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ην φλνκα, ηελ έδξα θαη ηνλ πιεζπζκφ θάζε ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ.
2. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο.
3. Ζ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη ηελ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζρεηηθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ.
4. Ζ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (GIS).
5. Ζ κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γηεχζπλζεο
ζην δηαδίθηπν ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο
ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
6. Ζ ππνζηήξημε, παξέρνληαο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζε φιεο ηηο Οξγαληθέο Μνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
7. Ζ κειέηε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαξθή ελεκέξσζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ
θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε
ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
8. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπιινγή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ
ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ.
9. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ελεκέξσζεο.
10. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία Δλεκεξσηηθψλ Δθδφζεσλ
Άξζξν 52
Γιεωθςνζη Οικονομικϊν Ο.Σ.Α. ππϊηος βαθμοω
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ αλάγνληαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθψλ,
εζφδσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4 )
Σκήκαηα:
α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
β) Σκήκα Δζφδσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
γ) Σκήκα Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
δ) Σκήκα Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ

α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ είλαη :
1. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή
δηνίθεζε ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
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2. Ζ επνπηεία ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ, ησλ εηζπξάμεσλ ησλ εζφδσλ
θαζψο θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπο.
3. Ζ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ (Π.Γ.
315/1999 – ΦΔΚ 302/Α/30-12-1999).
4. Ζ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φινπο
ηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο ρψξαο.
5. Οη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο.
6. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ε παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
θαη δεηθηψλ.
β) Σκήκα Δζφδσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ είλαη:
1. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή θαη ηε βεβαίσζε θάζε θχζεσο θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ
θαη δηθαησκάησλ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ θαζψο θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ.
2. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.

γ) Σκήκα Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ είλαη:
1. Ζ θαηαλνκή ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ ζηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ.
2. Ζ δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ
δ) Σκήκα Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Πξψηνπ Βαζκνχ είλαη:
1. Ζ παξαθνινχζεζε, ε πξνζηαζία θαη ε αμηνπνίεζε γεληθά ηεο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο.
2. Ζ αμηνπνίεζε, δηάζεζε ή επηβάξπλζε γεληθά θηλεηψλ ή αθηλήησλ πξαγκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ βαζκνχ σο θαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ
αθηλήησλ, ε ζχζηαζε δνπιεηψλ θαη ε επίηαμε αθηλήησλ γηα ηελ αλεχξεζε πδάησλ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ηήξεζε απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξψηνπ βαζκνχ θηεκαηνινγίσλ ησλ αθηλήησλ ηνπο.
4. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη ε ηήξεζε αξρείνπ ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ επηηξνπψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.
5. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δσξεψλ, θιεξνδνηεκάησλ θαη θιεξνλνκηψλ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ ηδξπκάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο.
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Άξζξν 53
Γιεωθςνζη Οικονομικϊν Ο.Σ.Α. δεωηεπος βαθμοω
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ αλάγνληαη ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθψλ εζφδσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πεξηνπζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαζψο θαη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεψλ ηνπο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία (3) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
β) Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
γ) Σκήκα Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ

α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
είλαη :
1. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή
δηνίθεζε ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
2. Οη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο.
3. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ε παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
θαη δεηθηψλ.
β) Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ είλαη:
1. Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή θαη ηε βεβαίσζε θάζε είδνπο ηειψλ, θφξσλ, εηζθνξψλ θαη
δηθαησκάησλ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ.
2. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεχηεξνπ βαζκνχ.
3. Ζ παξαθνινχζεζε, ε πξνζηαζία θαη ε αμηνπνίεζε γεληθά ηεο πεξηνπζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.
4. Ζ αμηνπνίεζε, δηάζεζε ή επηβάξπλζε γεληθά θηλεηψλ ή αθηλήησλ πξαγκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεπηέξνπ βαζκνχ σο θαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αζηηθψλ ή
αγξνηηθψλ αθηλήησλ, ε ζχζηαζε δνπιεηψλ θαη ε επίηαμε αθηλήησλ γηα ηελ αλεχξεζε πδάησλ.
5. Οη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ αγνξά, εθπνίεζε,
εθκίζζσζε θαη κίζζσζε θηλεηψλ ή αθηλήησλ πξαγκάησλ ησλ ΟΣΑ δεπηέξνπ βαζκνχ, ε
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηψλ.
6. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ηήξεζε απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
δεπηέξνπ βαζκνχ θηεκαηνινγίνπ ησλ αθηλήησλ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε
απηφ.
7. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δσξεψλ, θιεξνδνηεκάησλ θαη θιεξνλνκηψλ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο δεπηέξνπ βαζκνχ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ
επηρεηξήζεψλ ηνπο.
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γ) Σκήκα Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Γεχηεξνπ Βαζκνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Υξεκαηνδνηήζεσλ ΟΣΑ Γεπηέξνπ Βαζκνχ είλαη:
1. Ζ θαηαλνκή ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηελ Έλσζε
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο θάζε κήλα.
2. Ζ δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ.
Άξζξν 54
Γιεωθςνζη Δπισειπήζευν, Νομικϊν Πποζϊπυν και ςμβαζιακϊν Πολιηικϊν ηυν Ο.Σ.Α.
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Ηδξπκάησλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη πκβαζηαθψλ
Πνιηηηθψλ ησλ ΟΣΑ αλάγνληαη ζε ζέκαηα ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Ννκαξρηαθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλάπηπμεο κνξθψλ Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο
θαη θάζε είδνπο πκβαζηαθψλ Πνιηηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Ζ Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη πκβαζηαθψλ Πνιηηηθψλ ησλ ΟΣΑ ζπγθξνηείηαη
απφ ηα παξαθάησ ηξία (3) Σκήκαηα:
α) Σκήκα Ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ
β) Σκήκα Δπηρεηξήζεσλ Ο.Σ.Α.
γ) Σκήκα πκβάζεσλ θαη Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο
α) Σκήκα Ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ
ΟΣΑ είλαη:
Οη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηδξπκάησλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ηελ
ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε δξαζηεξηφηεηαο απηψλ
Δηδηθφηεξα:
1. Ζ έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ζχζηαζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Ηδξπκάησλ πνπ
ζπληζηνχλ νη ΟΣΑ ηεο Υψξαο.
2. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ηδξπκάησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
θαζψο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (ρέδηα Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ζπλεξγαζία κε ηα
ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο, έθδνζε
εγθπθιίσλ θιπ.) θαζψο θαη ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ.
3. Ζ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε κεηξψνπ Ηδξπκάησλ ησλ ΟΣΑ
4. Όια ηα ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ πνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ νη ΟΣΑ ηεο Υψξαο (ρέδηα Τπνπξγηθψλ
Απνθάζεσλ, ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ
Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο, Λεηηνπξγία ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο πκβνπιίσλ, έθδνζε εγθπθιίσλ,
αξκνδηφηεηέο ηνπο θ.ι.π.) θαζψο θαη ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ.
5. Ζ ζπγρψλεπζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ.
6. Ζ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή εληαίσλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θαηεγνξία
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ (Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί,
Γπκλαζηήξηα, ΚΑΠΖ Ληκεληθά Σακεία, Πνιηηηζηηθά Κέληξα θ.ι.π.).
7. Ζ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε Μεηξψνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ
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β) Σκήκα Δπηρεηξήζεσλ ΟΣΑ
Οη αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ είλαη ε ζχζηαζε ή ε θαηάξγεζε ησλ πάζεο θχζεσλ
Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ.
Δηδηθφηεξα:
1. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ηεο Υψξαο θαζψο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (έθδνζε πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ, θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ).
2. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ Ν.
1069/80.
3. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα.
4. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλέλσζε Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή ηε κεηαηξνπή απηψλ,
θαζψο θαη ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ.
5. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία
κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ Κνηλνηήησλ θαη Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο Υψξαο
(έθδνζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ γηα ην πεξηερφκελν, ηελ εγθαηάζηαζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην κεηξψν).
6. Σα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ.
γ) Σκήκα πκβάζεσλ θαη Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πκβάζεσλ θαη Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο είλαη:
1. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ζπλδέζκσλ, ηε ζπκκεηνρή ή απνρψξεζε κειψλ, ηελ δηεχξπλζε
ησλ ζθνπψλ ηνπο, ηελ παξάηαζε δηάξθεηαο ησλ πλδέζκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο ηνπ.
2. Σα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ
κειψλ ησλ Γ. απηψλ (Έθδνζε θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ).
3. Σα ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Αλαπηπμηαθνχο πλδέζκνπο.
4. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα Γίθηπα Πφιεσλ.
5. Σα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νξγάλσζεο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Λεηηνπξγηψλ.
6. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθινγή νξγάλσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Σνπηθψλ
Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ) θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(ΚΔΓΚΔ).
7. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθινγή νξγάλσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Έλσζεο
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (ΔΝΑΔ).

Άξζξν 55
Γιεωθςνζη Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν και Πεπιβάλλονηορ
1. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο αλάγνληαη :
α) ηε ζπκκεηνρή ηεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη κειεηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθηέιεζεο απηψλ απφ
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ηερληθή άπνςε, ζηηο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ
βαζκνχ, ησλ ζπλδέζκσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζηελ ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ
ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ππνβνήζεζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ, αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
δεπηέξνπ βαζκνχ, δηελέξγεηαο νκαδηθψλ πξνκεζεηψλ εθνδίσλ, κεραλεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ,
ελεκέξσζεο, κειέηεο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
β) ηε ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε έξγσλ θαη παξνρήο Τπεξεζηψλ κε θνξέα πινπνίεζεο ην
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
2. Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ έμη (6) Σκήκαηα:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

Σκήκα Γεληθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Έξγσλ
Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ
Σκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο
Σκήκα Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ
Σκήκα Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.)

α) Σκήκα Γεληθψλ Τπνζέζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ ζχληαμε ζρεδίσλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ, εγθπθιίσλ θαη ε παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
θνξέσλ ηεο.
2. Ζ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ.
3. Ζ ελεκέξσζε, επνπηεία, έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ
(Σ.Τ.Γ.Κ.).
4. Ζ ζπιινγή, ηήξεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ
αξρείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο
ηνηρείσλ, γηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο.
5. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ πκβνπιίσλ, επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο,
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
6. Ο έιεγρνο νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε
επηρεηξήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
7. Ζ ηππνπνίεζε ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ κειεηψλ θαη έξγσλ.
β) Σκήκα Έξγσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ο έιεγρνο θαη ε ζεψξεζε κειεηψλ κεγάισλ έξγσλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο εγγεηνβειηησηηθψλ,
θηηξηαθψλ, εμπγηαληηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ, ιηκεληθψλ, δηακφξθσζεο ρψξσλ, θαιιηηερληθψλ
δηαηήξεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαζία ρσξψλ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο,
θνηλνληθνπνιηηηζηηθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ, πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
2. Ζ ζχληαμε κειεηψλ (πιελ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ) θαη ε επίβιεςε έξγσλ, πνπ εθηειεί ην
ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
3. Ζ παξαθνινχζεζε έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, εγγεηνβειηησηηθψλ, εμπγηαληηθψλ,
ζπγθνηλσληαθψλ, ιηκεληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ.
58

4. Ζ εθπφλεζε ή αλάζεζε εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ ησλ παξαπάλσ ή θαη πξφηππσλ πηινηηθψλ
έξγσλ, ν έιεγρνο θαη ζεψξεζε κειεηψλ θαη ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ, πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ λέσλ
ηηκψλ κνλάδαο.
5. Ζ παξνρή νδεγηψλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ έξγσλ. Ζ ζχληαμε
εγθπθιίσλ ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε ελεκέξσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
6. Ζ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ε ηππνπνίεζε ηερληθψλ ζηνηρείσλ, κειεηψλ θαη έξγσλ.
7. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλέγεξζεο θαη ζπληήξεζεο κηθξψλ ζθαγείσλ ζηνπο
Ο.Σ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο.
8. Ζ ζπλδξνκή ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ρσξνζέηεζεο ρξήζεσλ, πνιενδνκηθψλ
κειεηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηά ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
9. Ζ επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ, νη έξεπλεο, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη ιήςε
κέηξσλ εθαξκνγήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ησλ Ο.Σ.Α.
10. Ζ ζχληαμε θαη επεμεξγαζία πξφηππσλ κειεηψλ θαη ηππνπνηήζεσλ πξνδηαγξαθψλ, θηηξηνινγηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ.
11. Ζ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ αλέγεξζε δηνηθεηεξίσλ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο άιισλ Τπνπξγείσλ.
12. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ε πινπνίεζε ησλ πηινηηθψλ έξγσλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο επίβιεςεο θαη ε ζπλαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα πεξαηηέξσ
εθαξκνγή.
13. Ζ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο απφ ηερληθήο πιεπξάο ησλ έξγσλ θαη κειεηψλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
14. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ άξζεο ηνπο ζην
ζχζηεκα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ απφ ηε ζθνπηά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
γ) Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Οη αξκνδηφηεηεο νη νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο
θαη έξγα ξεπκάησλ πςειήο ζπρλφηεηαο, απηνηειείο ή πεξηιακβαλφκελεο ζε έξγα πνπ ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ άιισλ ηκεκάησλ:
2. Ζ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, εθνδίσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ζηηο αμηνινγήζεηο πξνζθνξψλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ ησλ δηαγσληζκψλ Ο.Σ.Α., εθφζνλ ηνχην δεηείηαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο
ππεξεζίεο.
3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλεκάησλ,
νρεκάησλ θ.ι.π.) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. γηα ινγαξηαζκφ ησλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’
βαζκνχ.
4. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε, ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α.
θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ κε δεκηνπξγία ηξάπεδαο δεδνκέλσλ.
δ) Σκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ζ επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζην ρψξν αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε εηζήγεζε θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε,
αληηκεηψπηζε θαη βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο αξκφδηνπο
θνξείο.
2. Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ πδξεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο
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3. Ο έιεγρνο θαη ε ζεψξεζε κειεηψλ θαη αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ έξγσλ, δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ θαη έξγσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο.
4. Ο έιεγρνο Πξνκειεηψλ θαη Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ α’
βαζκνχ απηνδηνίθεζεο θαη ε εηζήγεζε γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο.
ε) Σκήκα Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Πξνκεζεηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη:
1. Ο εθνδηαζκφο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ κε ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη νρήκαηα. Οη
δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο απηψλ θαη παξάδνζήο ηνπο ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.
2. Οη δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ καδηθψλ πξνκεζεηψλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, εθφζνλ ηνχην
απνθαζηζηεί απφ ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.
3. Ζ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληνιψλ πιεξσκψλ ζε βάξνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
πνπ ηεξνχληαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ πξνκήζεηα εθνδίσλ, νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζπλδέζκσλ,
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαρείξηζεο,
θχιαμεο, ελαπνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη θίλεζε
ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.
4. Ζ θίλεζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3033/1954 «Κεθάιαηα πξνο ηερληθφλ
εμνπιηζκφλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σο θαη
ζηε ζχληαμε απνινγηζκνχ.
5. Ζ αλαγλψξηζε, εθθαζάξηζε θαη ε πιεξσκή γεληθά ησλ δαπαλψλ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ε ζχζηαζε
θαη δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ε παξαθνινχζεζε ησλ ππφινγσλ ησλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, θαζψο θαη ζηελ επηρνξήγεζε ησλ λνκαξρηαθψλ ηακείσλ γηα ηελ θάιπςε
ησλ δαπαλψλ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο.
ζη) Σκήκα Α.Μ.Δ.Α.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Α.Μ.Δ.Α. είλαη :
1. ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε δηακφξθσζε φξσλ πξφζβαζεο ησλ Α.Μ.Δ.Α.
ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
2. ε παξαθνινχζεζε ησλ κέηξσλ θαη ν εληνπηζκφο πεδίσλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο
3. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθάζηνηε θαη θαζ’ χιελ αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
πξφζβαζεο γηα Α.Μ.Δ.Α.
4. ε δηακφξθσζε φξσλ αλαζρεδηαζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο
ησλ Α.Μ.Δ.Α.
5. ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο αλάιφγσλ πξνγξακκάησλ πξφζβαζεο ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζηνπο ρψξνπο
ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχεη ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. (Γήκνη θ.ι.π.).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ΄
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
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Άξζξν 56
Απμοδιψηηηερ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο είλαη αξκφδηα γηα:
α) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηήζησλ ζηφρσλ ηνπ ηεξαξρηθνχ ηεο επηπέδνπ θαη ηελ ππνβνιή ζηα πξντζηάκελα
απηήο φξγαλα, έθζεζεο πινπνίεζεο ζηφρσλ.
β) Σνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαγφκελσλ ζε απηήλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
γ) Σελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ δηνηθεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθεί ην Τπνπξγείν.
δ) Σελ κέξηκλα γηα ηε δηακφξθσζε δηαχισλ νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππεξεζηαθέο
κνλάδεο πνπ αζθνχλ ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κέζσλ ηνπ νξηδφληηνπ
νξγαλσηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ κέζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.

Άξζξν 57
Βαζική Γιάπθπυζη
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εμήο Γηεπζχλζεηο:
α) Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ
β) Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
γ) Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
δ) Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

Άξζξν 58
Γιεωθςνζη Γιοικηηικοω
1. Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ην ρεηξηζκφ φισλ
ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ δχν
ηνπ παξφληνο, εθηφο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα:
α) Σκήκα Γηνίθεζεο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ
β) Σκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
γ) Σκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ
δ) Σκήκα Οξγάλσζεο, Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ
ε) Σκήκα Γξακκαηείαο Α΄
ζη) Σκήκα Γξακκαηείαο Β΄
δ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
ε) Σκήκα Ηαηξείνπ.
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α) Σκήκα Γηνίθεζεο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ είλαη:
1. Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ Τπνπξγνχ, Τθππνπξγψλ,
Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ, Βνπιεπηψλ, Δπξσβνπιεπηψλ θαη Κνκκάησλ, πνπ ππάγνληαη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ.
2. Ζ κέξηκλα γηα ηε κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο, φπνηε
απαηηείηαη ιφγσ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο.
3. Οη απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο απφ θαη πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, πιελ ηνπ πξνζσπηθνχ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ή ηνπ
πξνο δηάζεζε πξνζσπηθνχ ζε πνιηηηθά γξαθεία, θαζψο νη αξκνδηφηεηεο γηα θάζε ζέκα πξνζσπηθνχ
πνιηηηθψλ γξαθείσλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Σκήκα Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ.
4. Ζ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Αηνκηθψλ Τπεξεζηαθψλ Φαθέισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ έθδνζε βεβαηψζεσλ-πηζηνπνηεηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο θαη ην Μεηξψν
Αηνκηθψλ Τπεξεζηαθψλ Φαθέισλ.
β) Σκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη ν ρεηξηζκφο φισλ ησλ
ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ
απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, θαη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.
γ) Σκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ είλαη:
1. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πνιηηηθψλ Γξαθείσλ ηνπ
Τπνπξγνχ Δ.Γ.Γ.Α., ησλ Τθππνπξγψλ, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη
ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηα Γξαθεία
ησλ Βνπιεπηψλ, ησλ Διιήλσλ Βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζηα Γξαθεία ησλ
Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή ή ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαζψο θαη
ζην Γξαθείν ηνπ Έιιελα Δπηηξφπνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
3. Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πάζεο θχζεο ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη
κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηα αλσηέξσ Πνιηηηθά Γξαθεία, ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε θείκελσλ
δηαηάμεσλ.
4. Ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ απνιαβψλ, ππεξσξηψλ θηι. ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα αλσηέξσ Γξαθεία, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
5. Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα αλσηέξσ Γξαθεία, ζε θπζηθή θαη
ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, φπνηε
απηφ απαηηείηαη.
δ) Σκήκα Οξγάλσζεο, Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο, Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Δθπαίδεπζεο
Πξνζσπηθνχ είλαη:
1. Ζ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαη’ χιελ αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη ηα νηθεία λνκηθά πξφζσπα.
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2. Ζ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ
θνξέα, θαζψο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά.
3. Ζ εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ζηειέρσζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα έξγα-πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ
επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε πξφβιεςε ηεο αξηζκεηηθήο εμέιημεο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
4. Ζ απινχζηεπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη
δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, κε θξηηήξην
ηελ έληαζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο.
5. Ζ αλάπηπμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο κνλάδεο, απνδνηηθφηεξσλ κεζφδσλ
ιεηηνπξγίαο, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ε πξνηππνπνίεζε ςεθηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ, κε γλψκνλα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ηε
κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο.
6. Ζ κειέηε κέζσλ θαη κεζφδσλ νξζνινγηθήο άζθεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη βειηίσζεο ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
7. Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ
κνλάδσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο ηνηρείσλ φηαλ απηφ απαηηείηαη, κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
8. Ζ ηήξεζε αξρείνπ λνκνζεζίαο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ.
9. Ζ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ε νξγάλσζε, εθηέιεζε
θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Τπεξεζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο
ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππεξεηνχληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
ε) Σκήκα Γξακκαηείαο Α΄
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Α΄ είλαη:
1. Ζ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
(εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ).
2. Ο νξηζκφο ππεπζχλνπ γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηε δηαθίλεζε
ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
(άξζξν 14 Ν. 2672/1998 –ΦΔΚ 290 Α΄), θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ
δηαθηλνπκέλσλ κε ηειενκνηνηππία θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν εγγξάθσλ.
3. Ζ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηήξεζε, εθθαζάξηζε, δηαηήξεζε θαη
θχιαμε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο
θαη ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο.
4. Ζ βεβαίσζε ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ησλ ζρεδίσλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ βεβαίσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ
πάζεο θχζεσο αληηγξάθσλ θαη θσηνηππηψλ, κεηά ηελ αληηπαξαβνιή ηνπο κε ην επηδεηθλπφκελν
ζρεηηθφ πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν.
6. Ζ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ πνιηηψλ.
7. Ζ αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη εληχπσλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή ησλ θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ.
8. Ζ παξαιαβή απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν ησλ θχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.),
θαζψο θαη άιισλ εληχπσλ θαη ε παξάδνζή ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Τπνπξγείνπ.
ζη) Σκήκα Γξακκαηείαο Β΄
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Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Β΄ είλαη απηέο ηεο παξαγξάθνπ ε΄ ηνπ άξζξνπ 55 (Σκήκα
Γξακκαηείαο Α΄) γηα ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α..
δ) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο είλαη:
1. Ζ θχιαμε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε επίβιεςε ηεο θξνχξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ
ηνπ απφ ηνπο Δηδηθνχο Φξνπξνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο.
2. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ ηνπ Τπνπξγνχ, ησλ Τθππνπξγψλ θαη ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ θηηξίσλ, ηνπ αξρείνπ, ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ πάζεο
θχζεσο πιηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ.
4. Ζ επίβιεςε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θάζε είδνπο κεραλνινγηθψλ, ειεθηξηθψλ
θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ
Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο απηνχ.
5. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κηηξηαθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.
6. Ζ νξγάλσζε ησλ κέζσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ηξφπν πνπ δηαθπιάηηεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θαη
ηαπηφρξνλα απνδίδεη ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ ζηελ αμία ηνπ πξνζψπνπ ησλ πνιηηψλ.
7. Ζ επηκέιεηα θαζαξηζκνχ, εππξεπηζκνχ θαη επηαμίαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ, ε ηήξεζε ηεο θεληξηθήο θιεηδνζήθεο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γξαθείσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ε επζχλε ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχ.
8. Ζ επηκέιεηα γηα ηελ εχξπζκε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζνπζψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ, ηδίσο θαηά ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπζθέςεσλ.
9. Ζ επίβιεςε ηνπ εθάζηνηε απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο (security) θαη ησλ ζπλεξγείσλ
θαζαξηζκνχ.
10. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πάζεο θχζεσο πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλαθχθισζε θαη ε
παξάδνζή ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
ε) Σκήκα Ηαηξείνπ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξείνπ είλαη:
1. Ο έιεγρνο ησλ θαη’ νίθνλ αζζελνχλησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ
Ν.Π.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Ζ ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
3. Ζ ηήξεζε βηβιίνπ αζζελψλ θαη επηζθέςεσλ.
4. Ζ γξαπηή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηηο ππαιιήινπο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ηεο ινρείαο θαη ηεο γαινπρίαο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 176/1997 (Α΄159).

Άξζξν 59
Γιεωθςνζη Πποχπολογιζμοω και Οικονομικοω Ππογπαμμαηιζμοω
1. Ζ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε
θαη εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ δχν ηνπ παξφληνο, εθηφο ηνπ
Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ.
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2. Ζ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ
Σκήκαηα:
α) Σκήκα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο
β) Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ.
γ) Σκήκα Μηζζνδνζίαο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ
δ) Σκήκα Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ
ε) Σκήκα Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ Π.Γ. 402/2001.
α) Σκήκα Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
1. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ε επηκέιεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ
2. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο κνλάδεο άζθεζεο ζεκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ.
3. Ζ κέξηκλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ πιεξσκψλ.
4. Ζ έγθξηζε αλάιεςεο δαπαλψλ.
5. Ζ εθθαζάξηζε κηζζσκάησλ ησλ θηηξίσλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
6. Ζ κέξηκλα γηα ηελ επηρνξήγεζε θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο.
7. Ζ εθθαζάξηζε δαπαλψλ πξνκεζεηψλ θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ.
8. Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο.
9. Ζ κέξηκλα γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ δηαθίλεζεο ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο κέζσ ησλ
ΔΛ.ΣΑ.
10. Ζ εθθαζάξηζε δαπαλψλ αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ππεξεζίαο ππαιιήισλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ.
11. Ζ δηεμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ.
12. Ζ ζπγθέληξσζε, κειέηε θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
β) Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ είλαη:
1. Ζ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ πιινγηθψλ Απνθάζεσλ Έξγνπ (.Α.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
2. Ζ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή εκπεξηζηαησκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
3. Ζ επηκέιεηα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεηαη ην
εηήζην φξην πιεξσκψλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
4. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
5. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο έξγσλ θαη κειεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
6. Ζ πξνψζεζε ησλ πάζεο θχζεσο εληνιψλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη κειεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα
Πεξηθεξεηαθά θαη ηα Δζληθά).
γ) Σκήκα Μηζζνδνζίαο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ είλαη:
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1. Ζ εληνιή θαη εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ θαη ινηπψλ απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ ηνπ κφληκνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ.
2. Ζ ηήξεζε κηζζνινγηθψλ κεηξψσλ θαη ε άζθεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, «Πξφγξακκα ΓΗΑ».
3. Ζ έθδνζε βεβαηψζεσλ απνδνρψλ γηα θνξνινγηθή ή θάζε άιιε λνκηθή ρξήζε.
4. Ζ απνζηνιή ησλ θαηαζηάζεσλ εηζθνξψλ θαη θξαηήζεσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Οξγαληζκνχο.
5. Ζ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνιπζεζίαο, ηεο πνιπαπαζρφιεζεο θαη ηνπ αλσηάηνπ
νξίνπ ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.
6. Ζ απνζηνιή ησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.).
7. Ζ ηήξεζε αξρείνπ αζθαιηζηηθήο, θνξνινγηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο γηα ζέκαηα
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
δ) Σκήκα Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ είλαη απηέο
ηεο παξαγξάθνπ γ΄ ηνπ άξζξνπ 56 (Σκήκα Μηζζνδνζίαο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ) σο πξνο ην
πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ην πξνζσπηθφ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ.

ε) Σκήκα Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ Π.Γ. 402/2001
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ Π.Γ. 402/2001 είλαη:
1. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εγγξαθή ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
θαζψο θαη ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην Π.Γ. 402/2002 «Μηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη θαηαβνιήο ησλ
εμφδσλ παξάζηαζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ» (ΦΔΚ 287 Α΄).
2. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξσζεο λέσλ ζέζεσλ,
θαζψο επίζεο θαη ησλ κεηαηάμεσλ θαη απνζπάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην Τπνπξγείν θαη ζηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.
3. Ζ θαηαβνιή ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,
ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ε έθδνζε θάζε ζπλαθνχο κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξάμεσο.

Άξζξν 60
Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
1. Ζ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
δηαρείξηζε θάζε πιηθνχ αλαγθαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα αθφινπζα Σκήκαηα:
α) Σκήκα Καηάξηηζεο Πξνγξακκάησλ θαη Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ.
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β) Σκήκα Γηαρείξηζεο Τιηθνχ
γ) Σκήκα Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
α) Σκήκα Καηάξηηζεο Πξνγξακκάησλ θαη Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο Πξνγξακκάησλ θαη Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ είλαη:
1. Ζ άζθεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη
θάζε άιινπ πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο πιηθψλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ, γηα ηηο αλάγθεο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζην πιαίζην
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο νξγαληθέο κνλάδεο απηνχ.
2. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην Δληαίν Πξφγξακκα
Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.).
3. Ζ δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαηάξηηζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε
ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία.
4. Ζ ζπιινγή αηηεκάησλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα εμνπιηζκφ, πιηθά θαη
ππεξεζίεο.
5. Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο
πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.
6. Ζ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.
β) Σκήκα Γηαρείξηζεο Τιηθνχ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ είλαη:
1. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ππεξεζηαθνχ πιηθνχ, πάγηνπ ή αλαιψζηκνπ θαη ε επηκέιεηα γηα ηελ εθπνίεζε ησλ
θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο.
2. Ζ ρνξήγεζε ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
3. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ δηαρεηξηζηψλ πιηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ.
4. Ζ ηήξεζε ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, θαηά ηελ απνζηνιή θαη παξαιαβή ηνπ δεκνζίνπ
πιηθνχ, θαζψο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ εθ ηνπ λφκνπ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.
5. Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε θαη δηαρείξηζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ
ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο, ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο θαη ηδίσο απηψλ πνπ
αλήθνπλ ζην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ, ησλ Τθππνπξγψλ θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ.
6. Ζ απνγξαθηθή ηαμηλφκεζε ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ απνγξαθψλ θαη ειέγρσλ ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ.
7. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ Απνζεθψλ θχιαμεο ηνπ θάζε είδνπο δεκφζηνπ πιηθνχ, αξκνδηφηεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ.
γ) Σκήκα Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ είλαη:
1. Ζ εθπφλεζε ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ, ε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ
πηζηψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
απαηηνχκελε θηηξηαθή ππνδνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
2. Ζ ηήξεζε κεηξψνπ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νηθνπέδσλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
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3. Ζ ζχληαμε ηερληθψλ κειεηψλ θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ θαη επηβιέςεσλ, θαζψο θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ πξνκήζεηαο θηηξηνινγηθνχ πιηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
4. Ζ ηήξεζε αξρείνπ ζπκβνιαίσλ εθκίζζσζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ο ζρεδηαζκφο ηεο επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο θαη αλαθαίληζεο ηεο πθηζηάκελεο θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ.
6. Ζ επζχλε επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ή εγθξηζέλησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο,
ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
κεραλνινγηθψλ, ειεθηξηθψλ, πδξαπιηθψλ, ςπθηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
ππξαλίρλεπζεο.
7. Ο ηερληθφο έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.

Άξζξν 61
Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληψλ
1. Ζ Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζηα
ζέκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 2396/1953 (ΦΔΚ 117/Α΄) θαη
γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε άιια φξγαλα (λ. 2647/1998 ΦΔΚ
237/Α΄), θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα λ.π.δ.δ.
2. Ζ Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ Σκήκαηα :
α) Σκήκα Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
β) Σκήκα Κίλεζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
γ) Σκήκα Δπηζθεπψλ Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
δ) Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ
α) Σκήκα Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ είλαη:
1. Ο θαζνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
πνπ δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηνθίλεηα θξαηηθά ή κε, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία
παξέρεηαη ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο θαη ρξήζεο θξαηηθνχ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο, φπσο θαη ε
θαηάξγεζε νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο.
2. Ζ ηήξεζε αλαιπηηθνχ κεηξψνπ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ησλ λνκίκσλ ρξεζηψλ απηψλ,
θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο απηά δηαηίζεληαη.
3. Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ θαηεγνξηψλ, ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απηνθηλήησλ
4. Ζ έγθξηζε γηα ηελ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νρεκάησλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ Οξγαληζκφ
Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ. Α.Δ.), γηα ηηο αλάγθεο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ
Τπνπξγείσλ.
5. Ζ δηάζεζε απηνθηλήησλ θπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο
δεκφζηνπο θνξείο, έλαληη ηηκήκαηνο.
6. Ζ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ εμαίξεζε θξαηηθψλ απηνθηλήησλ απφ ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα
απηψλ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
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7. Ζ παξνρή έγθξηζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζπκβαηηθψλ αξηζκψλ θπθινθνξίαο ζε θξαηηθά απηνθίλεηα.
8. Ζ εμαίξεζε θξαηηθψλ απηνθηλήησλ απφ ην αλψηαην φξην θπιηλδξηζκνχ κεραλήο.
9. Ζ κεηαβίβαζε, ζε δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο, ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ πηζηψζεσλ, γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πξνθαινπκέλσλ
απφ ππαηηηφηεηα νδεγψλ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ.
10. Ζ παξαρψξεζε ζε λ.π.δ.δ., νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λ.π.η.δ. απηνθηλήησλ
θπξηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία Μνπζείσλ ή εθζέζεσλ.
β) Σκήκα Κίλεζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ είλαη:
1. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ θίλεζεο ησλ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ
νρεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
2. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο κεληαίαο θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ηήξεζε
αλαιπηηθνχ κεηξψνπ δηαηαγψλ πνξείαο θαη δειηίσλ θίλεζεο απηψλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηε
θχιαμε ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
3. Ζ ηήξεζε κεηξψνπ νδεγψλ ησλ θξαηηθψλ απηνθηλήησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζπαζκέλσλ ή δηαηηζέκελσλ ζε άιιεο ππεξεζίεο ή γηα ηελ ππνζηήξημε
νξγάλσλ ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο.
4. Ζ άζθεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ
ηελ ηέιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ, ζηα νπνία εκπιέθνληαη θξαηηθά απηνθίλεηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ ηήξεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ αζθαιείαο.
6. Ζ δηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ κε θαχζηκα θαη ειαηνιηπαληηθά, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπηζθεπψλ Κξαηηθψλ
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζνινγηθήο θαηαλάισζεο απηψλ.
7. Ζ επηβνιή απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ησλ
θξαηηθψλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε γηα ηελ ππεξθαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ,
φηαλ απαηηείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, απφ ηα απηνθίλεηα ηνπ Τπνπξγείνπ.
8. Ζ ηήξεζε αηνκηθνχ θαθέινπ απηνθηλήησλ θαη κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ απηψλ.
γ) Σκήκα Δπηζθεπψλ Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζθεπψλ Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ είλαη:
1. Ζ άζθεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ,
αληαιιαθηηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ
απηνθηλήησλ νρεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο.
2. Ζ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ.
3. Ζ ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ σο άλσ απηνθηλήησλ νρεκάησλ απφ ην ζπλεξγείν ηνπ Τπνπξγείνπ,
θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηψλ απφ ηδησηηθά
ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, φηαλ απαηηείηαη.
4. Ζ ηήξεζε αξρείνπ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο θξαηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπνίεζε απηνθηλήησλ νρεκάησλ, θπξηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ηνλ Ο.Γ.Γ.Τ.
Α.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ.
δ) Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Σειεπηθνηλσληψλ είλαη:
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1. Ζ παξνρή έγθξηζεο γηα ηελ άξζε ησλ δηαηάμεσλ θξαγήο ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθνχ
θαη δηεζλνχο δηθηχνπ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ελ γέλεη, πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε εγθαηάζηαζε
ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, κε δηαηάμεηο θξαγήο ή ρσξίο απηέο, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
3. Ζ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο πξφζζεησλ, παξάιιεισλ, εμσθεηκέλσλ θαη επζεηψλ γξακκψλ, θαζψο θαη
δεπηεξεπνπζψλ ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
4. Ζ έγθξηζε πξνκήζεηαο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηηο ππεξεζηαθέο
αλάγθεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
5. Ζ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ησλ Σειεθσληθψλ Κέληξσλ απηνχ.
6. Ζ εηζήγεζε κέηξσλ θαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
7. Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ.

ΜΔΡΟΣ

Β΄

ΣΤΔΛΔΦΩΣΗ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ ΄
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Άξζξν 62
Θέζειρ μψνιμος πποζυπικοω
Οη ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο σο εμήο:
Καηηγοπίa Πανεπιζηημιακήρ Δκπαίδεςζηρ (Π.Δ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, ζέζεηο ηεηξαθφζηεο πελήληα ελλέα (459)
Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ζέζεηο εμήληα ηξεηο (63)
Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληθνχ, ζέζεηο δεθαηέζζεξηο (14)
Κιάδνο ΠΔ Μεραληθψλ, ζέζεηο ηξηάληα ηέζζεξηο (34)
Κιάδνο ΠΔ Γηαθφξσλ Δηδηθνηήησλ, δχν (2) ζέζεηο πξνζσπνπαγείο
Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ – Γηεξκελέσλ, ζέζεηο επηά (7)
Κιάδνο ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, κηα (1) ζέζε (πξνζσξηλή)

Καηηγοπία Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ (Σ.Δ.)
1. Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, ζέζεηο είθνζη ηξεηο (23)
2. Κιάδνο ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, ζέζεηο δχν (2)
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3. Κιάδνο ΣΔ Μεραληθψλ, ζέζεηο δεθαηξείο (13)
4. Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ζέζεηο είθνζη ηξεηο (23)
5. Κιάδνο ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ζέζεηο δχν (2)
Καηηγοπία Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ (Γ.Δ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ζέζεηο δηαθφζηεο πελήληα νθηψ (258)
Κιάδνο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, ζέζεηο εβδνκήληα επηά (77)
Κιάδνο ΓΔ Σερληθνχ, ζέζεηο εθαηφλ δεθαέμη (116)
Κιάδνο ΓΔ Σειεθσλεηψλ, ζέζεηο ηέζζεξηο (4)
Κιάδνο ΓΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ, ζέζεηο ηξεηο (3)
Κιάδνο ΓΔ Κεπνπξψλ, κηα ζέζε (1) πξνζσξηλή

Καηηγοπία Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Τ.Δ.)
1.
2.
3.
4.
5.

Κιάδνο ΤΔ Δπηκειεηψλ, ζέζεηο είθνζη έμη (26)
Κιάδνο ΤΔ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο, ζέζεηο ηξηάληα ελλέα (39)
Κιάδνο ΤΔ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζέζεηο είθνζη (20)
Κιάδνο ΤΔ Φπιάθσλ - Νπρηνθπιάθσλ, ζέζεηο επηά (7)
Κιάδνο ΤΔ Δξγαηψλ, ζέζεηο δεθαηξείο (13)

Οη ζέζεηο ησλ θιάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, δηαβαζκίδνληαη ζηνπο εληαίνπο
βαζκνχο θαηά θαηεγνξία σο εμήο: θαηεγνξία ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ απφ Γ-Α θαη θαηεγνξία ΤΔ απφ Δ-Β.

Άξζξν 63
Θέζειρ πποζυπικοω με θηηεία
1. Γεθαέμη (16) ζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ Πιεξνθνξηθήο κε ηξηεηή ζεηεία ζηελ Τ.Α.Π..
2. Γχν (2) ζέζεηο Διεγθηψλ Ηαηξψλ κε ζεηεία.

Άξζξν 64
Θέζειρ πποζυπικοω με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος αοπίζηος σπψνος
Δηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο, επηά (7) ζέζεηο.
Δηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, δχν (2) ζέζεηο.
Δηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, δεθαέμη (16) ζέζεηο.
Ννκηθνί πλεξγάηεο, έληεθα (11) ζέζεηο. Σν θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο ζέζεηο απηέο νξίδεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 3980/59 (ΦΔΚ 194/Α΄/21-9-1959).
5. Ννκηθνί πλεξγάηεο κε έκκηζζε εληνιή, κία (1) ζέζε.
6. Γεκνζηνγξάθνη, δχν (2) ζέζεηο (άξζξν 67 Ν. 1943/1991 – ΦΔΚ 50/α΄/11-4-1991).
7. Πξνζσπηθφ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (εηδηθφηεηαο Δξγαηψλ), πέληε (5) ζέζεηο.
1.
2.
3.
4.

Άξζξν 65
Θέζειρ πποζυπικοω με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος οπιζμένος σπψνος
Γεθαπέληε (15) ζέζεηο Δηδηθνχ επηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ζηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο
(Τ.Α.Π.) (άξζξν 19, παξ. 1, πεξίπησζε δ΄ ηνπ Ν. 2527/97 – ΦΔΚ 206/Α΄/8-10-1997).
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Άξζξν 66
Πποζυπινέρ ή πποζυποπαγείρ θέζειρ πποζυπικοω με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος αοπίζηος
σπψνος
1. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), είθνζη νθηψ (28) ζέζεηο (Ν. 1476/84, άξζξν 5 – ΦΔΚ 136/Α΄/189-1984, Ν. 1735/87, άξζξν 20 – ΦΔΚ 195/Α΄/11-11-1987, Ν. 2839/2000, άξζξν 17 – ΦΔΚ 196/Α΄/12-92000).
2. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), πέληε (5) ζέζεηο (Ν. 2839/2000, άξζξν 17).
3. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), εθαηφλ πελήληα έμη (156) ζέζεηο (Ν. 1476/84, άξζξν 5, Ν. 1943/91,
άξζξν 56 – ΦΔΚ 50/Α΄/11-4-1991, Ν. 2669/98 – ΦΔ 283/Α΄/18-12-1998, Ν. 2839/2000, άξζξν 17).
4. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), ηξηάληα (30) ζέζεηο (Ν. 1943/91, άξζξν 56, Ν. 1476/84, άξζξν 3,
ΓΗΠΗΓ/Φ.42/24/11440/31-12-1986, Ν. 2839/2000, άξζξν 17).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ΄
ΠΡΟΟΝΣΑ
Άξζξν 67
Πποζψνηα Γιοπιζμοω Μψνιμος Πποζυπικοω
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39/Α΄/5-3-2001), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο νξίδνληαη επηπιένλ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο.
α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ θιάδν απηφ είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.
50/2001, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαη επηπιένλ άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ κφλνπ, παξ. 19 ηνπ Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315/Α΄/2003), θαζψο θαη ε
γλψζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
β) Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληθνχ
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ θιάδν απηφ νξίδνληαη πηπρία Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνη ηίηινη αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
γ) Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
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Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία
δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ.
ηα θαζήθνληα ηνπ θιάδνπ απηνχ πεξηιακβάλνληαη ε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή εξγαζία, ε επεμεξγαζία
θεηκέλνπ ζε Ζ/Τ, ε απνζηνιή fax ή e-mail, ν ρεηξηζκφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ε αξρεηνζέηεζε, ε
αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη άιιεο εξγαζίεο.

Άξζξν 68
Πποζψνηα διοπιζμοω ζε θέζειρ με θηηεία
Πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο Διεγθηψλ Ηαηξψλ κε ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, νξίδεηαη
άδεηα γηα άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο γηαηξνχ παζνιφγνπ απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή.
Γηα ηηο ζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ πιεξνθνξηθήο κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, απφ ηηο
νπνίεο: Μία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο κε βαζκφ 1ν ηεο θαηεγνξίαο
εηδηθψλ ζέζεσλ θαη δεθαπέληε (15) ζέζεηο κε βαζκφ 2ν ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ.
Προζόνηα διοριζμού ορίζονηαι:
1. Γηα ηε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τ.Α.Π. δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο, ζεκαληηθή εκπεηξία ζηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο). Με ηελ πξνθήξπμε γηα
ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο νξίδεηαη θαη ν ηξφπνο απφδεημεο ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ.
2. Γηα ηηο ινηπέο ζέζεηο: α) πηπρίν αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αιινδαπήο,
άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο) θαη εηδηθή επηζηεκνληθή
εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ απνδεηθλχεηαη κε αλαγλσξηζκέλν
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο
θαη εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ή κε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ, β) πηπρίν ή
δίπισκα ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ (Software) ή κεραληθψλ Ζ/Τ (Hardware) ή ζηαηηζηηθήο θαη
πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (εηδίθεπζεο ή θαηεχζπλζεο πιεξνθνξηθήο ή άιιεο
παξεκθεξνχο νλνκαζίαο πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο
(αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο).
3. Αλψηαην φξην ειηθίαο πξφζιεςεο γηα ηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηεο Τ.Α.Π. νξίδεηαη ην 50 ν θαη γηα ινηπέο
ζέζεηο ην 45ν έηνο.

Άξζξν 69
Πποζψνηα ππψζλητηρ ζε θέζειρ με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικοω δικαίος
Πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ είλαη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
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Άξζξν 70
Θέζειρ με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ
Γηα ηηο ζέζεηο λνκηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο πξνζιακβάλνληαη δηθεγφξνη κε δηεηή
ηνπιάρηζηνλ άζθεζε δηθεγνξίαο, σο εηδηθνί λνκηθνί ζπλεξγάηεο, γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη
γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα θχισλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΔ΄
Άξζξν 71
Οη κφληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη, ππνρξενχληαη ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε εμαίξεζε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σερληθνχ, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε θαη ησλ θιάδσλ ΤΔ Δπηκειεηψλ θαη ΤΔ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο.

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ

Άξζξν 72
Πποφζηάμενοι Γενικϊν Γιεςθωνζευν
Σσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε νξηδφκελεο απφ
ην λφκν πξνυπνζέζεηο, κε εμαίξεζε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηεο νπνίαο
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
– Απνθέληξσζεο, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ
Μεραληθψλ ή ΠΔ Γηαθφξσλ Δηδηθνηήησλ θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο Μεηαλάζηεπζεο θαη
Κνηλσληθήο Έληαμεο, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ
Κνηλσληθνχ.

Άξζξν 73
Πποφζηάμενοι Γιεςθωνζευν
Σσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο πξνΐζηαληαη
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α)
β)

Σσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, εθηφο ηεο Γηεχζπλζεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο, ηεο νπνίαο
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο.
Σσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνΐζηαληαη
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ.
74

γ)
δ)
ε)
ε)

Σσλ Γηεπζχλζεσλ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Ηζαγέλεηαο, Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Κνηλσληθνχ.
Σεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ ΟΣΑ θαη ηεο
Γηεχζπλζεο Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ.
Σεο Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ
Μεραληθψλ ή ΠΔ Γηαθφξσλ Δηδηθνηήησλ.
Σεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Μεραληθψλ.

Άξζξν 74
Πποφζηάμενοι Σμημάηυν
Σσλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1. Σνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Πεγψλ Δλέξγεηαο, ηεο Γηεχζπλζεο
Αλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο
Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ.
2. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ
θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Πξνκεζεηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο
Α.Μ.Δ.Α., ζηα νπνία πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ
Μεραληθψλ.
3. Σνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Κσδηθνπνίεζεο θαη Καλνληζηηθψλ Ρπζκίζεσλ
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ.
4. Σνπ Σκήκαηνο Μεηαθξάζεσλ θαη Γηεξκελείαο, ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ ρέζεσλ πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεηαθξαζηψλ - Γηεξκελέσλ.
5. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Δπελδπηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ ΟΣΑ,
εθηφο ηνπ Σκήκαηνο ρέζεσλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ.
6. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Παξαθνινχζεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ, πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ.
7. Σνπ Σκήκαηνο Αμηνιφγεζεο Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ηεο
Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ ή ΠΔ Γηαθφξσλ Δηδηθνηήησλ.
8. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Σεθκεξίσζεο,
ηεο Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη πζρέηηζεο Πεξηθεξεηαθψλ Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πξνΐζηαληαη
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο
Τπνδνκψλ Δμνπιηζκνχ θαη Γηθηχσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο, ηεο
Γηεχζπλζεο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο, ζηα νπνία πξνΐζηαληαη θαη ππάιιεινη ΓΔ Πξνζσπηθνχ
Ζ/Τ.
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9. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Έληαμεο, εθηφο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ,
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Κνηλσληθνχ.
10. Σνπ Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Ηζαγέλεηαο, ηνπ Σκήκαηνο
Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο, ηνπ
Σκήκαηνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθνχ
Λεμηαξρείνπ, ηνπ Σκήκαηνο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Δθινγψλ, ηνπ Σκήκαηνο
Σειεπηθνηλσληψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σκεκάησλ
Γξακκαηείαο θαη Αιιεινγξαθίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ.
11. Σνπ Σκήκαηνο Μεηαβνιψλ Λεμηαξρηθψλ Γεγνλφησλ, ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ, πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ.
12. Σνπ Σκήκαηνο χληαμεο θαη Μεραλνγξάθεζεο Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Δθινγψλ,
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ.
13. Σνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ, ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ, ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ Πξνζσπηθνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, ηνπ
Σκήκαηνο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηνπ Σκήκαηνο
Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ Π.Γ. 402/2001, ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο
Πξνγξακκάησλ θαη Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ –
Λνγηζηηθνχ.
14. Σνπ Σκήκαηνο Πξνζβαζηκφηεηαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ
Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Μεραληθψλ ή ΠΔ Κνηλσληθνχ.
15. Σνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γηεχζπλζεο Κσδηθνπνίεζεο θαη Καλνληζηηθψλ
Ρπζκίζεσλ, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ.
16. Σσλ Σκεκάησλ Μηζζνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
17. Σνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ,
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ
Γξακκαηέσλ
18. Σνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ
ΣΔ Μεραληθψλ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
19. Σνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ θαη Κηηξηαθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
20. Σνπ Σκήκαηνο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ, ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη
Δπηθνηλσληψλ, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
21. Σνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ, ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ
θαη Δπηθνηλσληψλ, πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ
Λνγηζηηθνχ ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
22. Σνπ Σκήκαηνο Δπηζθεπψλ Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ηεο πξναλαθεξφκελεο Γηεχζπλζεο
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ηνπ
θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ ή ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σερληθνχ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερληηψλ απηνθηλήησλ ή ηνπ
θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.
23. Σνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζήθεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ ή ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Βηβιηνζεθνλφκσλ.
24. Σνπ Σκήκαηνο Ηαηξείνπ, ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ πξνΐζηαηαη ειεγθηήο ηαηξφο κε ζεηεία, εηδηθφηεηαο
παζνιφγνπ ή γεληθήο ηαηξηθήο.
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Άξζξν 75
Τπάιιεινη πνπ έρνπλ επηιεγεί σο Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ ή Σκεκάησλ θαη αλήθνπλ ζε θιάδν απφ ηνλ
νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηελ ζέζε
ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο γηα
ηελ νπνία έρνπλ επηιεγεί.

Μ Δ Ρ Ο  Γ΄
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ
ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Άξζξν 76
Καηάηαξη πποζυπικοω
1. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαζψο θαη νη
ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζνληαη ζε
ζέζεηο ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ πνπ θαηέρνπλ ή αληίζηνηρσλ κε απηνχο, εθηφο ησλ θαησηέξσ
πεξηπηψζεσλ:
α) ηνλ θιάδν ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθήο
Οξγάλσζεο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (πξνζσξηλνχ), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ θαη
ΠΔ Δπηζεσξεηψλ.
β) ηνλ θιάδν ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ θαη
ΠΔ Κνηλσληθνχ.
γ) ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ,
ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ – Μεραληθψλ, ΠΔ Μεραλνιφγσλ – Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ΠΔ Αγξνλφκσλ –
Σνπνγξάθσλ – Μεραληθψλ, ΠΔ Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγψλ, ζε αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηεο ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ.
δ) ηνλ θιάδν ΠΔ Γηαθφξσλ Δηδηθνηήησλ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γεσιφγσλ
(πξνζσπνπαγήο ζέζε) θαη ΠΔ Σερληθψλ Δθαξκνγψλ (πξνζσπνπαγήο ζέζε).
ε) ηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ
– Λνγηζηηθνχ, ΓΔ Γαθηπινγξάθσλ – ηελνγξάθσλ, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Δηδηθψλ Λεμηαξρείσλ, ΓΔ
Υεηξηζηψλ Κέληξνπ Γηνηθεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Κ.Γ.Π.) θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (πξνζσξηλφο).
ζη) ηνλ θιάδν ΓΔ Σερληθνχ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΓΔ Σερληθνχ θαη ΓΔ
Σππνγξαθίαο.
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δ) ηνλ θιάδν ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ θαηαηάζζνληαη νη ππάιιεινη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θιάδνπ, θαζψο
θαη φζνη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Δθδφζεσλ θαη
Γξακκαηεηαθήο - Λνγηζηηθήο Δμππεξέηεζεο ηνπ Π.Γ. 320/88 κε ηελ πξνυπφζεζε ε θχξηα
απαζρφιεζή ηνπο λα ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ ππεξεηνχλ.
2. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ:
α) κε ζεηεία, θαηαηάζζεηαη ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ
ηνπ παξφληνο.
β)
κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, θαηαηάζζεηαη ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ ,
πεξίπησζε ηνπ παξφληνο.
γ)
ην πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ ππεξεηεί ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ παξακέλεη ζηηο πξνζσξηλέο απηέο ζέζεηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΣ΄
Άξζξν 77
Σελικέρ Γιαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο
320/1988 (ΦΔΚ 149/Α΄/5-7-1988) θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 49/1988 (ΦΔΚ 18/Α΄/29-1-1988),
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αληηθείκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (Τ.Α.Π.) θαη ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ.

Άξζξν 78
Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα
χλζεζεο Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.

Άξζξν 79
Η ιζτύς ηοσ παρόνηος διαηάγμαηος αρτίζει με ηην παρέλεσζη δύο μηνών από ηη δημοζίεσζή ηοσ.
Σηον Υποσργό Εζωηερικών, Δημόζιας Διοίκηζης και Αποκένηρωζης αναθέηοσμε ηη δημοζίεσζη και εκηέλεζη
ηοσ παρόνηος.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΤΛΗΑ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ

ΠΔΣΡΟ ΓΟΤΚΑ
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Θέμα: Οπγανιζμοί Υπηπεζιών και ζηπαηηγική αναδιάπθπωζη ηος Κπάηοςρ
1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο:
Δπηβάιιεηαη ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ νξγαληζκώλ όισλ ησλ ππνπξγείσλ λα
πξνρσξήζεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ζύγρξνλεο νξγάλσζεο
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πξνο όθεινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζε έλα πεξηβάιινλ
ηδηαίηεξα απαηηεηηθό.
Ο Γεκόζηνο Τνκέαο ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα
πεξηβάιινλ κε θύξηα πξόθιεζε ηελ επαλαζεκειίσζε ηεο έλλνηαο ηεο Γεκνθξαηίαο.
Μηαο Γεκνθξαηίαο πνπ ζηε ζύγρξνλε κνξθή ηεο ζα ρξεηαζηεί λα δώζεη ζύγρξνλεο
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα απνδνηηθόηεηαο, ζπκκεηνρήο, θαη άζθεζεο δεκόζησλ
πνιηηηθώλ πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο
ζην νπνίν παξεκβαίλνπκε.
Γεδνκέλσλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ μεθίλεζαλ ζηε ρώξα καο νη νξγαληζκνί
ησλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα δώζνπλ πεξηερόκελν ζε απηέο έρνληαο σο
επίθεληξν ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα θιεζεί λα ηηο πινπνηήζεη.
Σην πιαίζην απηό ε θαηάξηηζε λένπ νξγαληζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα απνηειέζεη
πξνηεξαηόηεηα θαη ππόδεηγκα – δείγκα γξαθήο όηη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζηόρν
έρνπλ ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε κέζσ ηεο αλάδεημεο
ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ ζηελ έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο.
2. Δηδηθόηεξα ζέκαηα:
Οη βαζηθνί ζηόρνη πνπ επηδηώθνληαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη:
-Η νξζνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δνκήο κε βάζε ζύγρξνλεο
θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο αξρέο νξγάλσζεο, ώζηε λα ππεξεηεί νπζηαζηηθά
ηελ απνζηνιή ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνλ θαιύηεξν
ζπληνληζκό θαη έιεγρν
- Η κείσζε ησλ επηθαιύςεσλ ηόζν κεηαμύ ππνπξγείνπ θαη Γεληθώλ
Γξακκαηεηώλ πνπ ππάγνληαη ζε απηό κε ηελ θαιύηεξε νξηνζέηεζε ηεο απνζηνιήο
ηνπο όζν θαη κεηαμύ ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνπξγείνπ κε ηνλ
ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
Η ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ
Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ
-Η πξόβιεςε πξόζζεησλ πξνζόλησλ όπνπ απηό απαηηείηαη κε βάζε ηηο
αλάγθεο ηεο θάζε ππεξεζίαο π.ρ. γλώζε πιεξνθνξηθήο, γλώζεηο δηνίθεζεο
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, μέλσλ γισζζώλ θ.ιπ.
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3. Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ ππνπξγείνπ:
α) Βαζηθή επηινγή καο από ηελ νπνία ζα πξνθύςεη ιηηόηεξε δνκή θαη
θαιύηεξνο ζπληνληζκόο ηνπ ππνπξγείνπ είλαη ε δηνηθεηηθή ελνπνίεζή ηνπ κε ηηο
Γεληθέο Γξακκαηείεο πνπ ππάγνληαη ζε απηό.
Όπσο είλαη γλσζηό ζην επξύηεξν πιαίζην ηνπ ππνπξγείνπ καο, όπσο θαη ζε
πνιιά άιια ππνπξγεία, (ηδίσο ζε απηά πνπ έρνπλ πξνέιζεη από ζπγρώλεπζε, π.ρ.
Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ, Υπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ, Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ θ.ιπ.) ιεηηνπξγνύλ δύν
ή θαη πεξηζζόηεξεο Γεληθέο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ή αλάινγεο νλνκαζίαο
κνλάδεο, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο ζπληνληζκνύ θαη απμάλεη ην θόζηνο
ιεηηνπξγίαο. Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί εδώ όηη ε ύπαξμε δύν, ή πεξηζζνηέξσλ
Γεληθώλ Γ/λζεσλ Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ζεκαίλεη δύν, ή θαη πεξηζζόηεξεο Γ/λζεηο
Γηνηθεηηθνύ, δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνύ, δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο
Γ/λζεηο Πιεξνθνξηθήο, Οξγάλσζεο θαη Απινύζηεπζεο, Πνηόηεηαο θαη
Απνδνηηθόηεηαο θ.ιπ.
Δπεηδή ε νξγαλσηηθή απηή δνκή είλαη αλνξζνινγηθή επηβάιιεηαη κε ηνλ λέν
νξγαληζκό λα γίλεη ζπγρώλεπζε ησλ νκνεηδώλ ππεξεζηώλ δηνίθεζεο ησλ Γεληθώλ
Γξακκαηεηώλ κε απηέο ηνπ ππνπξγείνπ.
Σην πιαίζην απηό νη Γεληθέο Γξακκαηείεο, νη νπνίεο απνηεινύλ κε ηελ επξύηεξε
έλλνηα ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ (δει. ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο
Σπλνρήο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο) πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα ζε ηνκείο
δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, επηβάιιεηαη λα έρνπλ κε ην ππνπξγείν καο ζην νπνίν
ππάγνληαη θνηλέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (π.ρ. δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ, νηθνλνκηθήο
δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ, πιεξνθνξηθήο, πνηόηεηαο
θαη απνδνηηθόηεηαο, ΠΣΔΑ θ.ιπ.), θαζώο θαη θνηλνύο νκνεηδείο θιάδνπο θαη ζέζεηο
πξνζσπηθνύ (π.ρ. δηνηθεηηθόο, πιεξνθνξηθήο, βηβιηνζεθνλόκσλ, δαθηπινγξάθσλ,
επηκειεηώλ θ.ιπ.).
Σεκεηώλεηαη όηη ζε Γεληθέο Γξακκαηείεο πνπ δελ ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηηξηαθό
ζπγθξόηεκα κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείν καο, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη
ζ’ απηέο κνλάδεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζε επίπεδν Γηεύζπλζεο, απηνηεινύο
Τκήκαηνο ή απηνηεινύο Γξαθείνπ, νη νπνίεο όκσο ζα απνηεινύλ νξγαληθέο κνλάδεο
ησλ αληίζηνηρσλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ. Σην επίπεδν ηεο Γ/λζεο ζα
κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ κόλν νη ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο κεγάισλ ζπγθξνηεκάησλ
ππεξεζηώλ όπσο νη Γεληθέο Γξακκαηείεο πνπ πξνεγνύκελα ιεηηνπξγνύζαλ σο
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ππνπξγεία, π.ρ. ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθ. Καη Ηιεθηξ. Γηαθπβέξλεζεο
(ΓΓΓΗΓ).
Η εθαξκνγή ηεο πην πάλσ πξόηαζεο ζα κεηώζεη ην θόζηνο ζεκαληηθά θαη
παξάιιεια ζα βειηηώζεη θαη ηνλ ζπληνληζκό.
γ) Γηα λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κνλάδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ ζα
πξέπεη λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθέο θαη ζύγρξνλεο αξκνδηόηεηεο θαη λα βειηησζεί ε
δνκή ηνπο. Οη λέεο αξκνδηόηεηεο ζα πξέπεη λα επλννύλ ηελ πξνώζεζε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο βειηίσζεο ηνπ θαλνληζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηεο
απνδνηηθόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηεο
ελίζρπζεο ηνπ επηηειηθνύ ξόινπ ησλ ππνπξγείσλ θ.ιπ.
δ) Ληηόηεξε νξγαλσηηθή δνκή ζα πξνθύςεη θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ
«πεδίνπ ειέγρνπ» ή «εύξνπο επνπηείαο» ζηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθώλ
κνλάδσλ θάζε είδνπο ησλ επηκέξνπο ππνπξγείσλ, ώζηε ε εζσηεξηθή ηνπο
δηάξζξσζε λα πεξηιακβάλεη θαηώηεξνπ επηπέδνπ κνλάδεο πεξηζζόηεξεο από ηξεηο
θαη έσο επηά, αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.
ε) Η δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ζε Γηεπζύλζεηο πξέπεη λα γίλεη
κε βάζε ην δηαρσξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ζ’ απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πνιηηηθέο
θαη ην θαζ’ ύιελ αληηθείκελν ηνπ ππνπξγείνπ (ζεκαηηθέο ή θάζεηεο αξκνδηόηεηαο
ππεξεζίεο) θαη ζ’εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ ππνπξγείνπ (γεληθέο, ή νξηδόληηαο, ή ππνζηεξηθηηθήο αξκνδηόηεηαο ππεξεζίεο),
όπσο π.ρ. ηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ, νηθνλνκηθνύ, νξγάλσζεο θαη απινύζηεπζεο
δηαδηθαζηώλ θ.ιπ. Κάζε κία από ηηο Γ/λζεηο πξέπεη λα έρεη αξκνδηόηεηεο
απνθιεηζηηθά είηε πνιηηηθήο είηε δηνηθεηηθήο ππνζηεξηθηηθήο θύζεο. Η αλάκημε
δηαθνξεηηθήο θύζεο αξκνδηνηήησλ πξνθαιεί δπζιεηηνπξγίεο πνπ ππνλνκεύνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο.
4. Η Ομοζπονδία θα βπεθεί δίπλα και θα ζηηπίξει κάθε πποζπάθεια
οςζιαζηικήρ αναδιάπθπωζηρ ηος Υποςπγείος ζηιρ παπαπάνω καηεςθύνζειρ,
θέηονηαρ εξαπσήρ ωρ όπια – κόκκινερ γπαμμέρ κάθε κίνηζη πος θα θέζει ηην
αναδιοπγάνωζη ωρ ππόζσημα εξοπθολογιζμού και όσι ωρ μέζο
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ διοίκηζηρ και ηελικά ενίζσςζηρ ηηρ
Γημοκπαηίαρ.
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