Αθήνα 16 Μαϊου 2013
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Αποστολή1
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή, στο πλαίσιο του Συντάγματος
και των νόμων, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία δημόσιων πολιτικών
για:
α. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και
λειτουργίας της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
β. Την προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της
λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
και την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας.
γ. Την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο
νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
δ. Την απρόσκοπτη και έγκυρη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.
ε. Την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
στ. Την αστική και δημοτική κατάσταση των πολιτών.
ζ. Την εγκατάσταση των αλλοδαπών στη χώρα και την ένταξη τους στην ελληνική
κοινωνία, καθώς και την προώθηση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, της
κοινωνικής συνοχής για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Ελλήνων πολιτών.
η. Το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις
γυναίκες, την ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών και των
κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
ΣΧΟΛΙΑ:
1. Λείπει από την αποστολή η αναπτυξιακή πολιτική που απορρέει από τα
τμήματα β. γ. και δ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Λείπει από την αποστολή η πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την
τοπική αυτοδιοίκηση
3. Λείπει από την αποστολή η ενίσχυση της διαβαθμιδικής συνεργασίας
4. Λείπει από την αποστολή η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Υπουργείου (η
συνεργασία του με άλλα Υπουργεία, Συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης,
Διεθνείς Οργανισμούς, Ε.Ε.).
5. Ενώ σε κάποιες από τις περιγραφόμενες δημόσιες πολιτικές (β, ζ και η)
υπάρχει και η έννοια του σκοπού, στις υπόλοιπες δημόσιες πολιτικές
απουσιάζει, (π.χ. η ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας, της
εξωστρέφειας, της συμμετοχής του πολίτη, της ανάπτυξης κ.λπ.?)
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως στρατηγικό
στόχο2 την υποστήριξη και την παρακολούθηση της οργάνωσης και λειτουργίας της
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Το άρθρο για την αποστολή – σκοπό του Υπουργείου θέλει ριζική αναδιατύπωση, ώστε να μην
περιέχει λεπτομερειακά ή επικαιρικά στοιχεία.
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Ο «στρατηγικός στόχος» στις Γενικές Διευθύνσεις και ο «επιχειρησιακός στόχος» στις Διευθύνσεις
έχει καθαρά συγκυριακό χαρακτήρα και μπορεί και πρέπει να αλλάζει ανάλογα με την πολιτική της
εκάστοτε εκλεγόμενης Κυβέρνησης. Ο ορθός όρος λοιπόν είναι «αποστολή» και εξειδικεύει την γενική
αποστολή του Υπουργείου.
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αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη
δημόσια διοίκηση, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού, καθώς και για θέματα του προσωπικού τους. Συντονίζει και παρακολουθεί τη
λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, φροντίζει για την
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Α. Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει ως
επιχειρησιακό στόχο τη μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών Αποκέντρωσης
καθώς και την προαγωγή, παρακολούθηση και υποστήριξη της θεσμικής λειτουργίας
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη
δημόσια διοίκηση, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής χωρικής κατανομής
των κρατικών υπηρεσιών της χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματος.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο
είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
αα. Η μέριμνα για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την
αποκέντρωση της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων
βελτίωσης και προαγωγής του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης, στο πλαίσιο
των ειδικών Κυβερνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία.
αβ. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές αρχές σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τα καθ ύλη αρμόδια υπουργεία, καθώς και ο
τρόπος οργάνωσης της άσκησής τους.
αγ. Η οργάνωση και η λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
αδ. Η προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη
οργάνωση και άσκηση των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εντός
του πλαισίου της πολιτικής που χαράσσεται από τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα της
Κεντρικής Διοίκησης.
αε. Η συνεργασία και η επικοινωνία με όλα τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και κάθε άλλο φορέα για την καλύτερη ενημέρωση αυτών σε ό,τι
αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων
αστ. Η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η έκδοση των αποφάσεων μετακίνησής τους.
αζ. Η οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών
αη. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής των
οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
α.ι.ε. Οι αδελφοποιήσεις πόλεων και οι διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ
β. Στο Τμήμα Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως :
βα. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών για την ορθολογικότερη διάρθρωση και
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
ββ Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τις κάθε είδους μεταβολές της
υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωσης έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
των νομικών τους Προσώπων καθώς και για τα θέματα εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης αυτού.
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βγ Η έγκριση και έκδοση υπουργικών αποφάσεων για αποζημιώσεις υπερωριών των
εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στα Γραφεία των Γενικών
Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
βδ. Η έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης αναστολής άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος
των συνεργατών των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
βε. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των νομικών τους προσώπων και
γενικότερα των συλλογικών τους οργάνων.
βστ. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την προώθηση αιτημάτων για την
έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
βζ. Η κατάρτιση και έκδοση σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή μετάταξη
υπαλλήλων από και προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και για την
απόσπαση του προσωπικού σε Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ειδικών διατάξεων.
βη. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν
στο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με την δημιουργία και τήρηση
μητρώου υπαλλήλων αυτών καθώς και η διαχείριση και παροχή των σχετικών
στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία και
φορείς του δημόσιου τομέα.
Β. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την επίλυση
θεμάτων που άπτονται της διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, της άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους, καθώς και εκείνων που αφορούν στην καταστατική θέση των
αιρετών οργάνων αυτών
ΣΧΟΛΙΟ: Ο επιχειρησιακός στόχος με την επικέντρωση στην επίλυση θεμάτων,
δηλώνει ότι η Διεύθυνση είναι σαν να ακολουθεί την πραγματικότητα και όχι να την
διαμορφώνει και είναι σε ασυμφωνία με το πλούσιο περιεχόμενο που ακολουθεί
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας κατανέμονται στα
υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι
αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού όπως :
αα. Ο σχεδιασμός της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.
αβ. Τα θεσμικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για
την ανάδειξη των αιρετών οργάνων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
του Υπουργείου.
αγ. Τα όργανα διοίκησής τους από το χρόνο της εκλογής και εγκατάστασης τους
μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.
αδ. Η οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων τους.
αε. Η οργάνωση και άσκηση μητροπολιτικών λειτουργιών.
αστ. Η καταστατική θέση των αιρετών οργάνων τους και η επιμόρφωσή τους.
αζ. Η συγκέντρωση στοιχείων για τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις των αιρετών.
αη. Οι αναγνωρίσεις, μετονομασίες, προσαρτήσεις και εν γένει μεταβολές των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.
αθ. Η οργάνωση και η λειτουργία της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.
αι. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για τα θέματα
αρμοδιότητας του Τμήματος.
αια. Οι θεσμοί διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με τους πολίτες και τους
εκπροσώπους τοπικών φορέων.
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αιβ. Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
αιγ. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους ενδιαφερόμενους φορείς για
τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο τρόπος
οργάνωσης και η άσκησή τους.
αιδ. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κατά λόγο
αρμοδιότητας.
ΣΧΟΛΙΟ: Αν χρειάζεται σε κάθε τμήμα μια πρόβλεψη όπως αυτή του αιδ, τότε θα
πρέπει να υπάρχει σε όλα τα τμήματα όλων των Διευθύνσεων
β. Στο Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο
για ζητήματα που αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως:
βα. Η σύσταση, λειτουργία και κατάργηση ή λύση των πάσης φύσεως νομικών
προσώπων τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσμων αυτών.
ββ. Η διαμόρφωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ένωση
Περιφερειών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενώσεις
Δήμων.
βγ. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία
Ανάπτυξης.
βδ. Η παρακολούθηση της συνεργασίας μέσω δημιουργίας δικτύων οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο.
βε. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για τα θέματα
αρμοδιότητας του Τμήματος.
βστ. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κατά λόγο
αρμοδιότητας.
ΣΧΟΛΙΟ: Αν χρειάζεται σε κάθε τμήμα μια πρόβλεψη όπως αυτή του βστ, τότε θα
πρέπει να υπάρχει σε όλα τα τμήματα όλων των Διευθύνσεων
γ. Στο Τμήμα Σχέσεων Κρατικής Διοίκησης - Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο
είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
γα. Η προώθηση της συνεργασίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης με τις
Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη
οργάνωση και άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού,
εντός του πλαισίου της πολιτικής που χαράσσεται από τον καθ’ύλη αρμόδιο φορέα
της Κεντρικής Διοίκησης.
γβ. Η συνεργασία και η επικοινωνία με όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις και κάθε άλλο φορέα για την καλύτερη ενημέρωση αυτών σε ό,τι αφορά
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
ΣΧΟΛΙΟ: Υπάρχει ταύτιση των γα και γβ. με το αιγ του α΄ τμήματος
γγ. Η παρακολούθηση και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της
λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ. καθώς και η έκδοση κάθε
πράξης που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία.
γδ. Ο διορισμός και η λύση της σχέσης, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση του
Ελεγκτή Νομιμότητας και του προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
ΟΤΑ και οι μεταβολές αυτής.
γε.Η μέριμνα για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων, της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ.
γστ. Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελεγκτών
Νομιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 223 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά.
ΣΧΟΛΙΟ: Η έννοια της διαβαθμιδικής συνεργασίας δεν θα πρέπει να τονισθεί?
Β. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την
επίλυση θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού αυτού.
ΣΧΟΛΙΟ: Ο επιχειρησιακός στόχος με την επικέντρωση στην επίλυση θεμάτων,
δηλώνει ότι η Διεύθυνση είναι σαν να ακολουθεί την πραγματικότητα και όχι να την
διαμορφώνει και είναι σε ασυμφωνία με το πλούσιο περιεχόμενο που ακολουθεί
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή
Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που
αφορά στο μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
συμπεριλαμβανομένου και του μόνιμου προσωπικού των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών. Είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τις
μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού. Το Τμήμα αυτό
ασχολείται με θέματα του μόνιμου προσωπικού, όπως:
αα. Η διαχείριση δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου
στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με άλλα Υπουργεία ή φορείς.
αβ. Η αξιοποίηση των δεδομένων του Μητρώου Προσωπικού για την
ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
αγ. Η προώθηση για έγκριση από τα αρμόδια όργανα αιτημάτων πρόσληψης μονίμου
προσωπικού.
αδ. Ο διορισμός βάσει ειδικών διατάξεων.
αε. Η επεξεργασία και η προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού.
αστ. Η διοικητική υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Υπαλλήλων ΟΤΑ.
αζ. Η διοικητική υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων
ΟΤΑ.
αη. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αυτού.
αθ. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις αυτού.
αι. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για τα θέματα
αρμοδιότητας του Τμήματος.
αια. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κατά λόγο
αρμοδιότητας,
β. Στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε
ζήτημα που αφορά το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή μίσθωσης
έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του
προσωπικού των νομικών προσώπων αυτών, όπως:
βα. Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το
αντίστοιχο προσωπικό των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών.
ββ. Ο προγραμματισμός και η προώθηση αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
βγ. Η επεξεργασία και η προώθηση για υπογραφή των σχεδίων των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού αυτού.
βδ. Η προώθηση για υπογραφή των σχεδίων αποφάσεων για την απόσπαση ή
μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από και
προς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
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βε. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου.
βστ. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού.
βζ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
βη. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κατά λόγο
αρμοδιότητας.
ΣΧΟΛΙΟ: Αν χρειάζεται σε κάθε τμήμα μια πρόβλεψη όπως αυτή του βη, τότε θα
πρέπει να υπάρχει σε όλα τα τμήματα όλων των Διευθύνσεων
γ. Στο Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
γα. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων, που αφορούν
στο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων αυτών.
γβ. Η διαχείριση δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και η παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Υπουργείου με τα λοιπά Υπουργεία, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την
Ένωση Περιφερειών και λοιπούς φορείς.
γγ. Η αξιοποίηση των δεδομένων του Μητρώου ΙΙροσωπικού για την ορθολογικότερη
διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
γδ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης για θέματα συλλογής στοιχείων προσωπικού της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
γε. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κατά λόγο
αρμοδιότητας.
ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένης της προσπάθειας συρρίκνωσης των δομών γιατί υπάρχει ειδικό
τμήμα για αυτό και δεν διαχέονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των άλλων τμημάτων της
Διεύθυνσης, καθώς και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης;
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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ως
στρατηγικό στόχο τη συστηματική συγκέντρωση, τον εξορθολογισμό, την
αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών λειτουργιών
αρμοδιότητας του Υπουργείου. Μεριμνά ώστε να αξιοποιηθούν με τον αποδοτικότερο
τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι, αλλά και οι χρηματοδοτήσεις για την διασφάλιση της
οικονομικής αυτοτέλειας των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο
αυτό χαράσσει την πολιτική και προτείνει μέτρα για την καλύτερη απόδοση του
θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών. Μεριμνά
επίσης για τη στελέχωση όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και
επεξεργάζεται τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των
υπαλλήλων του. Μεριμνά επίσης για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών,
την κατάργηση περιττών διοικητικών τύπων και διατυπώσεων, τη στελέχωση όλων
των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και επεξεργάζεται τα ζητήματα που
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του.
ΣΧΟΛΙΟ: Πλήρης απουσία από τους στρατηγικούς στόχους, της αναπτυξιακής
προοπτικής, την οποία υπηρετεί συγκεκριμένη προβλεπόμενη Διεύθυνση
Α. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας
Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την κατάρτιση και εκτέλεση
του προϋπολογισμού του Υπουργείου, την παρακολούθηση και την εποπτεία των
οικονομικών του μεγεθών, τη διενέργεια των προμηθειών του Υπουργείου, καθώς και
για την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του. Επιλαμβάνεται επίσης
θεμάτων διοικητικής μέριμνας του Υπουργείου.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε
αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα
όπως:
αα. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή
τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού.
αβ. Ο καθορισμός των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών, η
έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισμού, δηλ.:
αβα. Αυξομειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης πιστώσεων.
αββ. Παρακολούθηση των ορίων πληρωμών πιστώσεων.
αβγ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων.
αγ. Η καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών του Υπουργείου στην Ανοικτή Μερική
Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών
Επιστημών, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης-Γενεύης και στο Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης-Ελλάδος.
αδ. Η μεταφορά και μεταβίβαση πιστώσεων για την υλοποίηση της μεταναστευτικής
πολιτικής.
αε. Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές
συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τον προϋπολογισμό, καθώς και για
οικονομικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση ολοκληρωμένων και λοιπών
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
αστ. H τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των
λογιστικών γεγονότων του Υπουργείου μέσω του μητρώου δεσμεύσεων και
πληρωμών και την αποστολή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
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αζ. Η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου,
καθώς επίσης και των εποπτευομένων φορέων αυτού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας.
αη. Η διαχείριση των πιστώσεων που αφορούν σε διορισμό, πρόσληψη, κατάταξη,
απόσπαση, μετάταξη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο.
αθ. Η εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών του προσωπικού του Υπουργείου
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
αι. Η τακτική ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των επικουρικών
ταμείων ασφάλισης των μονίμων υπαλλήλων με την αποστολή μισθοδοτικών
καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών.
αια. Η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων αποδοχών και
ασφαλιστικών εισφορών για τη λήψη δανείων, την εξαγορά προϋπηρεσίας, ή
διαδοχικής ασφάλισης.
αιβ. Η καταβολή προσαύξησης αποδοχών των υπαλλήλων λόγω εκπαιδευτικής
άδειας. βε. Η καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και των
εισφορών σε ασφαλιστικούς φορείς λόγω αναγνώρισης δημόσιας υπηρεσίας σε
πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου, που υπηρετούσαν σε περιφερειακές ενότητες.
αιγ. Η καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων, όπως για τη συμμετοχή υπαλλήλων
σε συμβούλια και επιτροπές, καταβολή εκλογικών αποζημιώσεων σε τρίτους.
β. Στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, το οποίο
είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος παντός είδους
προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών.
ββ. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
βγ. Η καταβολή των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του
Υπουργείου.
βδ. Η εκκαθάριση πληρωμών της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου και λοιπών λειτουργικών δαπανών, όπως καθαριότητας και
διερμηνέων.
βε. Η καταβολή των εξόδων κίνησης των υπαλλήλων.
γστ. Η εκτέλεση δαπανών που επιβάλλονται από τους κανόνες της σύγχρονης
εθιμοτυπίας ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.
βζ. Ο έλεγχος των παραστατικών και οι πληρωμές των δαπανών για την υλοποίηση
των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο στο πλαίσιο των εν γένει ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
βη. Η απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συσκευών
και μηχανών γραφείου, καθώς και η απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως
άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
βθ. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου και ο εμπλουτισμός της με έντυπο
υλικό.
βι. Η κίνηση, η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων του Υπουργείου.
βια. Η εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και
υποδομών του Υπουργείου, πλην των υποδομών δικτύων.
βιβ. Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, για την επισκευή των
κτιρίων και εγκαταστάσεων και για την ασφάλειά τους.
βιγ. Η εν γένει διαχείριση υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού
στοιχείου του Υπουργείου πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ
8

ΠΑΡΕΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΌ ΤΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘ
ΎΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ‘ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΠΟΙΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΤΑΝΕ ΣΕ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΠΙΛΌΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή
Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα που άπτονται
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου όπως:
αα. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή
τροποποίησή του.
αβ. Ο καθορισμός των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών, η
έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισμού, ήτοι:
αβα. Αυξομειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης πιστώσεων.
αββ. Παρακολούθηση των ορίων πληρωμών πιστώσεων.
αβγ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων.
αγ. Η καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών του Υπουργείου στην Ανοικτή Μερική
συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών
Επιστημών, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης-Γενεύης και στο Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης-Ελλάδος.
αδ. Η μεταφορά και μεταβίβαση πιστώσεων για την υλοποίηση της μεταναστευτικής
πολιτικής.
αε. Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές
συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τον προϋπολογισμό, καθώς και για λοιπά
οικονομικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση ολοκληρωμένων και λοιπών
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
αστ. Η τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των
λογιστικών γεγονότων του Υπουργείου μέσω του μητρώου δεσμεύσεων και
πληρωμών και την αποστολή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
αζ. Η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή οικονομικών στοιχείων του Υπουργείου,
καθώς επίσης και των εποπτευομένων φορέων αυτού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας.
αη. Η Εγγραφή ή μεταφορά των πιστώσεων που αφορούν σε διορισμό, πρόσληψη,
κατάταξη, απόσπαση, μετάταξη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς
και πολιτικού προσωπικού και μετακλητών στο ΥΠΕΣ.
αθ. Η ανάκληση πιστώσεων για μεταφορά ή απόσπαση προσωπικού του ΥΠΕΣ σε
άλλους φορείς.
αι. Η έκδοση των κ.υ.α. περί καθορισμού της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
λειτουργών και υπαλλήλων, μεταφορά πιστώσεων στους εμπλεκόμενους φορείς για
τη διενέργεια των εκλογών.
β. Στο Τμήμα Προμηθειών , το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών.
βγ. Η εκτέλεση δαπανών που επιβάλλονται από τους κανόνες σύγχρονης εθιμοτυπίας
ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.
βδ. Ο έλεγχος των παραστατικών και οι πληρωμές των δαπανών στο πλαίσιο της
υλοποίησης των δράσεων των εν γένει ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναλαμβάνει
το Υπουργείο.
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βε. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
βστ. Η καταβολή των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του
Υπουργείου.
βζ. Η καταβολή προσαύξησης αποδοχών των υπαλλήλων λόγω εκπαιδευτικής άδειας.
βη. Η καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης και των εισφορών σε
ασφαλιστικούς φορείς λόγω αναγνώρισης δημόσιας υπηρεσίας σε πρώην υπαλλήλους
του Υπουργείου που υπηρετούσαν σε περιφερειακές ενότητες.
βθ. Η εκκαθάριση πληρωμών της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου και λοιπών λειτουργικών δαπανών, όπως καθαριότητας και
διερμηνέων.
βι. Η καταβολή των εξόδων κίνησης των υπαλλήλων.
βια. Ο έλεγχος, η διενέργεια και η πληρωμή κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την
εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας.
βιβ. Η πληρωμή ποσών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
βιγ. Η πληρωμή προγραμματικών συμβάσεων.
γ. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
γα. Η εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών του προσωπικού του Υπουργείου
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
γβ. Η τακτική ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των επικουρικών
ταμείων ασφάλισης των μονίμων υπαλλήλων με την αποστολή μισθοδοτικών
καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών.
γγ. Η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών για τη λήψη δανείων, την εξαγορά προϋπηρεσίας, ή διαδοχικής ασφάλισης.
γδ. Η καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων και υπερωριών των υπαλλήλων, όπως
για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές.
δ. Στο Τμήμα Διαχείριση Υλικού και Εγκαταστάσεων , το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
δα. Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, την επισκευή των
κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την ασφάλειά τους.
δβ. Η απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση υλικού,
μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου καθώς και η
απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστα ή ακατάλληλα.
δγ. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου και ο εμπλουτισμός αυτής με
έντυπο υλικό.
δδ. Η κίνηση, η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων του Υπουργείου.

Β. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ως επιχειρησιακό στόχο την
επεξεργασία, εφαρμογή και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα και την τήρηση και
επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων, καθώς και για
τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας των διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων αυτών.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται
στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
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αα. Τα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί της
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αυτών, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης
και της εν γένει αξιοποίησης αυτής.
αβ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την κήρυξη
και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Ο.Τ.Α.
αγ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον
καθορισμό των ορίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και
την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισμού ορίων.
αδ. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και τήρησης από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης κτηματολογίων των ακινήτων τους.
αε. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ακίνητης
περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
αστ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών,
την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε
συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
αζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
αη. Η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις δωρεές, τα
κληροδοτήματα και τις κληρονομιές υπέρ αυτών.
αθ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του
Τμήματος.
β. Στο Τμήμα Εσόδων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει
τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ββ. Η ανάπτυξη μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από θεσμοθετημένους φόρους, τέλη,
εισφορές και δικαιώματα.
βγ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει το φορολογικό
σύστημα αυτών και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του.
βδ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική
αποκέντρωση.
βε. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα των
νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
βστ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Oργανισμών
Tοπικής Aυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών,
την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Oργανισμού Tοπικής Aυτοδιοίκησης και κάθε
συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
βζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της
Tοπικής Aυτοδιοίκησης.
βη. Η συγκρότηση και η συνδρομή στη λειτουργία των επιτροπών συμβιβαστικής
επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
βθ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του
Τμήματος.
γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως:
γα. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών, απολογισμών και η εν γένει οικονομική
διοίκηση
και
διαχείριση
των
Oργανισμών
Tοπικής Aυτοδιοίκησης,
συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.
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γβ. Η σύσταση και λειτουργία της ταμειακής τους υπηρεσίας, η συνομολόγηση των
δανείων τους, η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών τους.
γγ. Η εφαρμογή από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της
αναλυτικής λογιστικής.
γδ. Ο καθορισμός και σχεδιασμός των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να
τηρούν.
γε. Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής που εκδίδουν.
γστ. Τα ζητήματα που άπτονται κάθε είδους οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου,
καθώς και όσα άπτονται του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών
τους.
γζ. Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οικονομική
διοίκηση και το λογιστικό αυτών.
γη. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Oργανισμών
Tοπικής Aυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών,
την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Oργανισμού Tοπικής Aυτοδιοίκησης και κάθε
συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
γθ. Η υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών
της Tοπικής Aυτοδιοίκησης.
γι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις
προγραμματικές συμβάσεις και η εφαρμογή τούτου.
για. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των
οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης
Περιφερειών.
γιβ. Η εισήγηση και η επεξεργασία ρυθμίσεων και πράξεων για ζητήματα που
αφορούν τον καθορισμό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιμισθίας, των
εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζημιώσεων των αιρετών
οργάνων τους.
γιγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του
Τμήματος.
δ. Στο Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
δα. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία βάσεων δεδομένων επιχορηγήσεων και λοιπών
οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εξαγωγή και επεξεργασία
από τις βάσεις αυτές αριθμοδεικτών αξιολόγησης όλων των υπόχρεων για την παροχή
στοιχείων φορέων.
δβ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
δγ. Η κατάρτιση και διαχείριση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και
αναφορών, καθώς και η παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Υπουργείου με υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων, ιδίως με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, το
Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών.
δδ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και πραγματοποίησης των
δαπανών, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σε αυτούς.
δε. Τα ζητήματα που άπτονται των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
δστ. Η συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων από τα μητρώα δεσμεύσεων που
σχετίζονται με τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν.
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δύσεων και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους σε τακτική βάση.
δζ. Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη
λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές.
δη. Η πραγματοποίηση εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιημένων
προϋπολογισμών, η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των σχετικών
οικονομικών λογιστικών δεδομένων.
δθ. Η εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων
που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς.
δι. Η ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις
δια. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών,
την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε
συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
διβ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
διγ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του
Τμήματος.

Γ. Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει
ως επιχειρησιακό στόχο την ορθολογική κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων
και λοιπών εσόδων και επιχορηγήσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα πάσης φύσεως νομικά τους πρόσωπα, καθώς το
σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων
αναπτυξιακού χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΣΧΟΛΙΟ: Απουσιάζουν από τους επιχειρησιακούς στόχους οι συμπράξεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, τα επιχειρησιακά προγράμματα και οι τεχνικές
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για θέματα που
αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως:
αα. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε
οικονομικού έτους κατά το μέρος που αφορά τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
αβ. Ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, καθώς και η κατανομή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους
και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων.
αγ. Η καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών.
αδ. Η διαχείριση των Κ.Α.Ε. των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
αε. Η διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις μετακινήσεις προσωπικού από και
προς τις Περιφέρειες.
αδ. Η επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που
εγγράφονται ως μεταβιβαστικές πληρωμές στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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αε. Η επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς
αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
αστ. Η κατανομή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος
διαφήμισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των
αδειών παραμονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία.
αζ. Η έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη συνδέσμων.
αη. Η σύμπραξη στην επεξεργασία ρυθμίσεων και η έκδοση πράξεων του
Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό αυτών.
αθ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ για θέματα του
Τμήματος.
αι. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
β. Στο Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα
όπως:
βα. Η κατάρτιση προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων έργων και μελετών
αρμοδιότητας του Υπουργείου, η μέριμνα για τη χρηματοδότηση αυτών, καθώς και η
παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών.
ββ. Η κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων, έργων και μελετών αρμοδιότητας του
Υπουργείου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς
Οργανισμούς, η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών και η μέριμνα για την
εξασφάλιση των δικαιούμενων απολήψεων.
βγ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοτικών, μητροπολιτικών και
περιφερειακών προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων ή άλλων αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
βδ. Η συνδρομή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ένταξη αναπτυξιακών έργων τους ή άλλων
δραστηριοτήτων τους σε προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων ή σε προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
βε. Η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, ιδιαίτερα για την υποστήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
βστ. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων υποστήριξης της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων σύμπραξης με τον ιδιωτικό
τομέα, καθώς και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία, με σκοπό την αξιοποίηση των
περιουσιακών τους στοιχείων και λοιπών οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών
πόρων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στην αρμοδιότητά τους.
βζ. Η αξιολόγηση μελετών σύμπραξης τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα
για την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων με κριτήριο τη βιωσιμότητα της
επένδυσης με όρους ελεύθερης αγοράς.
βη. Η εισήγηση και επεξεργασία μέτρων ενθάρρυνσης του ιδιωτικού τομέα στην
πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω συμπράξεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, που
αξιοποιούν περιουσιακά και λοιπά πλουτοπαραγωγικά στοιχεία αυτής και
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών συστημάτων.
ΣΧΟΛΙΟ: Ανάγκη συνεργασίας με το τμήμα περιουσίας, απαιτείται αποφυγή
επαναληψιμότητας μεταξύ των σημείων βστ, βζ, βη, και επισημαίνεται η απουσία του
δημόσιου συμφέροντος. Τέλος είναι μη λειτουργική η συνύπαρξη όλων των σημείων
αυτών με τα προηγούμενα. Δυσανάλογη συμπύκνωση έναντι άλλων Διευθύνσεων, σε
μια περίοδο που η ανάπτυξη είναι το επόμενο στοίχημα
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γ. Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Σχεδίων ΟΤΑ, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα
όπως:
γα. Η σύνταξη και επικαιροποίηση οδηγού κατάρτισης επιχειρησιακών
προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού, καθώς και των αντίστοιχων ετήσιων προγραμμάτων δράσης.
γβ. Η συνδρομή προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού σε θέματα κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των
επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
γγ. Η συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
αυτών, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων
τεχνολογικών συστημάτων και δεικτών παρακολούθησης των ποσοτικών και
ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, καθώς και η εξαγωγή στατιστικών και
άλλων συμπερασμάτων, χρήσιμων στη χάραξη της αναπτυξιακής, κοινωνικής και
οικονομικής πολιτικής στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
γδ. Η εισήγηση και επεξεργασία μέτρων που διασφαλίζουν τη συνέπεια της δράσης
τους με τον προγραμματισμό.
ΣΧΟΛΙΟ:
1. Ίσως εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί η γραμματειακή στήριξη του Κομβικού
Σημείου Επαφής του Υπουργείου για τη Γεωχωρική Πληροφορία του Ν.
3882/2010, καθώς και η λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών του Υπουργείου.
2. Η πρόβλεψη της παρακολούθησης των χωρικών ανισοτήτων
3. Ανάγκη συσχέτισης με Παρατηρητήριο ΟΤΑ, Μηχανοργάνωση και Τμήμα
Αναπτυξιακών
δ. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
δα. Η σύνταξη σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων
και σχετικών εγκυκλίων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έργων προμηθειών
και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η παρακολούθηση της
εφαρμογής τους.
δβ. Η διενέργεια διαγωνισμών για ομαδικές προμήθειες οχημάτων και μηχανημάτων
για την κάλυψη αναγκών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού, λειτουργώντας ως κεντρική αναθέτουσα αρχή εφόσον απαιτηθεί.
δγ. Η διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση μελετών τεχνικών έργων και υπηρεσιών
τεχνικού αντικειμένου του Υπουργείου.
δδ. Η σύνταξη εγκυκλίων τεχνικού περιεχομένου και η παροχή προς τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οδηγιών για τη
σύνταξη μελετών και τη διαχείριση τεχνικών έργων.
δε. Ο έλεγχος και η εισήγηση θεώρησης μελετών τεχνικών έργων προϋπολογισμού
μεγαλύτερου του εκάστοτε ισχύοντος ορίου και των αντίστοιχων ανακεφαλαιωτικών
πινάκων τους, με αναθέτουσα αρχή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση αυτών.
δστ. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε σχήματα και μηχανήματα, καθώς και
η κατάρτιση σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
δζ. Ο έλεγχος και η γνωμοδότηση επί περιβαλλοντικών μελετών, έργων και
δραστηριοτήτων με αναθέτουσα αρχή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις
εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δη. Η γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ).
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δθ. Η παροχή οδηγιών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.
ΣΧΟΛΙΟ: Υπερβολική και μη λειτουργική η συμπύκνωση μιας Διεύθυνσης σε ένα
τμήμα. Ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι στο νέο περιβάλλον τα θέματα της
ενέργειας θα παίξουν σημαντικό ρόλο (είτε ανανεώσιμες είτε εξοικονόμηση), μαζί με
τα θέματα περιβάλλοντος. Πρόταση δημιουργίας 2 τμημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται η 1η παράγραφος ως εξής: «… την υποστήριξη σε θέματα δημοσίων
και προγραμματικών συμβάσεων, την συνδρομή σε ζητήματα εφαρμογής τεχνικής
νομοθεσίας στην Τ.Α., τον έλεγχο και θεώρηση μελετών τεχνικών έργων, την
υποστήριξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και αειφόρου ανάπτυξης
στους ΟΤΑ.»
Επιπλέον προστίθεται «Στην Διεύθυνση συγκροτείται Τεχνικό Συμβούλιο Υπουργείου
Εσωτερικών όπως περιγράφεται παρακάτω».
Συγκροτούνται τα εξής Τμήματα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
1. Τμήμα Δημοσίων, Προγραμματικών Συμβάσεων & Τεχνικής Νομοθεσίας
Τ.Α., το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
 Η σύνταξη σχεδίων Νόμων, Π. Δ., Υπουργικών Αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπ.
Αυτ/σης.
 Η παρακολούθηση εφαρμογής των ανωτέρω, με συγκέντρωση στοιχείων από τους
φορείς, συμπληρωματικές ή διορθωτικές δράσεις, όπου απαιτείται, καθώς και παροχή
υποστήριξης με κάθε μέσο στους ενδιαφερόμενους φορείς (κανονισμοί, πρότυπα
τεύχη κλπ).
 Η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ζητήματα εφαρμογής της Τεχνικής
Νομοθεσίας και των προγραμματικών και λοιπών συμβάσεων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
 Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση & η υποστήριξη της δράσης μεταφοράς μαθητών.
 Υποστήριξη των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην εφαρμογή των νέων
κατευθύνσεων στις δημόσιες συμβάσεις, όπως ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων
συμβάσεων, συμφωνίες-πλαίσιο, ηλεκτρονικές συμβάσεις.
 Η διενέργεια διαγωνισμών για ομαδικές προμήθειες οχημάτων και μηχανημάτων, για
την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, λειτουργώντας ως
κεντρική αναθέτουσα αρχή, εφόσον απαιτηθεί.
 Η κατάρτιση προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθμού, σε οχήματα και μηχανήματα.
 Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, για προμήθειες οχημάτων και μηχανημάτων
των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
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 Η διενέργεια διαγωνισμών για ανάθεση Μελετών Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών
τεχνικού αντικειμένου του Υπουργείου.

2.
Τμήμα Τεχνικών Έργων, Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Αειφόρου
Ανάπτυξης Τ.Α., το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

Η σύνταξη εγκυκλίων τεχνικού περιεχομένου και η παροχή προς τους
ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, οδηγιών για τη σύνταξη μελετών και τη
διαχείριση τεχνικών έργων.

Ο έλεγχος και η εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου,
θεώρησης μελετών τεχνικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του εκάστοτε
ισχύοντος ορίου και των αντίστοιχων ανακεφαλαιωτικών Πινάκων τους, με
αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση
αυτών.

Ο έλεγχος και η εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου,
θεώρησης μελετών έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και
υπηρεσιών λειτουργίας των έργων αυτών προϋπολογισμού μεγαλύτερου του
εκάστοτε ισχύοντος ορίου και των αντιστοίχων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με
αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση.

Η υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και αειφόρου ανάπτυξης των
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς (ΚΕΔΕ,
ΕΝΠΕ).

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ισχύουσας περιβαλλοντικής
νομοθεσίας προς ενίσχυση σχετικών δράσεων της Τ.Α., όπως η προώθηση και ο
σχεδιασμός πιλοτικών έργων με έμφαση στις καινοτόμες τεχνολογίες και στην
πράσινη ανάπτυξη κ.α.

Ο έλεγχος και η γνωμοδότηση επί περιβαλλοντικών μελετών, έργων και
δραστηριοτήτων με αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο,
ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι ο Υπουργός ΠΕΚΑ.

Η γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβούλιου Υπουργείου Εσωτερικών
1. Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα που ορίζει η οικεία
νομοθεσία για τα δημόσια έργα ,τις μελέτες και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν.3316/2005 όταν κύριος και φορέας κατασκευής του έργου
είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επίσης, όταν αυτό
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, και για θέματα θεώρησης μελετών, εκτέλεσης
έργων και υπηρεσιών του ν.3316/2005 έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.
2. Το ανωτέρω Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. Tο Νομικό Σύμβουλο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο
ΥΠ.ΕΣ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον Πάρεδρο του ίδιου Γραφείου, ως
Πρόεδρο,
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν έργα, μελέτες και υπηρεσίες του
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Υπουργείου με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος, ή τον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν πρόκειται για μελέτες, έργα και
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Δύο (2) μηχανικούς του Υπουργείου, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
δ. Τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης για έργα Συγκοινωνιακά,
Υδραυλικά,
Κτιριακά, Ηλεκτρομηχανολογικά και Λιμενικά της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος καλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), που
προτείνεται με τον αναπληρωτή του, από το ΤΕΕ, ως μέλος,
στ. Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών δημοσίων έργων, ο οποίος με τον
αναπληρωτή του προτείνεται από τις οικείες πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με
την διαδικασία της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 724/1979 (Α΄
217). Εάν δεν υπάρξει σχετική πρόταση εντός μηνός, αφότου ζητηθεί, ο
ορισμός γίνεται, αποκλειστικά, από τον ανωτέρω Υπουργό.
3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως εισηγητής για θέματα έργων, μελετών
και υπηρεσιών του ν.3316/2005 του Υπουργείου, μηχανικός του Υπουργείου με τον
αναπληρωτή του. Για θέματα που αφορούν μελέτες, έργα και υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου για Ο.Τ.Α. μηχανικός του Τμήματος τεχνικών έργων, περιβαλλοντικής
πολιτικής & αειφόρου ανάπτυξης Τ.Α.

4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμοδότηση για θεώρηση μελετών, ειδικών
προϋπολογισμών και τευχών δημοπράτησης έργων Ο.Τ.Α. το Συμβούλιο συνεδριάζει
σε μειωμένη σύνθεση με Πρόεδρο τον προϊστάμενο του Τμήματος τεχνικών έργων,
περιβαλλοντικής πολιτικής & αειφόρου ανάπτυξης Τ.Α.. αναπληρούμενο από το
νόμιμο αναπληρωτή του και μέλη τους αναφερόμενους στα εδάφια (γ), (δ), (ε) και
(στ).
5. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.
6. Η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’).
7. «Προϊσταμένη ή εποπτεύουσα αρχή» για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών
του ν.3316/2005 στα οποία αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ο
Διευθυντής Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
8. «Διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία», για θέματα έργων, μελετών και
υπηρεσιών του ν.3316/2005, είναι το Τμήμα τεχνικών έργων, περιβαλλοντικής
πολιτικής & αειφόρου ανάπτυξης Τ.Α.
9. Για τις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα και αφορούν μελέτες, έργα και υπηρεσίες του
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ν.3316/2005 του Υπουργείου, αποφασίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, ύστερα από
γνώμη του ανωτέρω Τεχνικού Συμβουλίου.

Δ. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Η Διεύθυνση Διοίκησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον οργανωτικό σχεδιασμό του
Υπουργείου, τη μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων αυτού βάσει ενιαίων και θεσμικά
κατοχυρωμένων προτύπων, το σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης αυτών,
την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων και τη διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού του Υπουργείου, την επίλυση θεμάτων εθιμοτυπίας και καθορισμού των
κανόνων που διέπουν το προβάδισμα των οργάνων του κράτους, τον καθορισμό
εορτών και αργιών και τα θέματα της σημαίας.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή
Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε
θέμα που άπτεται του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου όπως:
αα. Ο διορισμός και η λύση της υπαλληλικής σχέσης του τακτικού προσωπικού του
Υπουργείου, καθώς και οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.
αβ. Τα ζητήματα που αφορούν το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου,
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
αγ. Ο διορισμός και η λύση της σχέσης, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού ειδικών θέσεων και των μετακλητών υπαλλήλων.
αδ. Ο διορισμός και η λύση της σχέσης, καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση του
Ελεγκτή Νομιμότητας και του προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
ΟΤΑ και οι μεταβολές αυτής.
αε. Ο καθορισμός των αποδοχών, καθώς και η κατάρτιση ειδικών συλλογικών
συμβάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
αστ. Η επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών του Υπουργείου
σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους,
βαθμούς ή ειδικότητες.
αζ. Η τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου και η
έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους.
αη. Η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων
όλων των υπαλλήλων.
αθ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των
υπαλλήλων, της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.
αι. Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου.
αια. Η μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής
απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου.
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αιβ. Η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου
με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, καθώς και ο ορισμός
υπαλλήλων του Υπουργείου για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια
άλλων φορέων.
αιγ. Η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ελεγκτών
Νομιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 223 του ν. 3852/2010.
αιδ. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου,
καθώς και η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού
ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων
επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους και
η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες
τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης
τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.
αιε. Η τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου, οι
οποίες ενημερώνονται αυθημερόν για κάθε μεταβολή.
β. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως:
βα. Ο οργανωτικός σχεδιασμός του Υπουργείου.
ββ. Η μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
οργανικών μονάδων του Υπουργείου βάσει ενιαίων και θεσμικά κατοχυρωμένων
προτύπων και ο σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης αυτών.
βγ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση
συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του
Υπουργείου.
βδ. Η ανάλυση και ο ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την
απλούστευση αυτών, την κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών τύπων και
διατυπώσεων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών και την
αξιοποίηση των τεχνολογιών οργάνωσης, πληροφορικής και επικοινωνιών και την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες.
βε. Ο σχεδιασμός προτύπων εντύπων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας των
υπηρεσιών του Υπουργείου εντός του πλαισίου του Κανονισμού Επικοινωνίας
Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ).
βστ. Η εθιμοτυπία και το προβάδισμα.
βζ. Η διοικητική υποστήριξη της επιτροπής μελέτης θεμάτων προβαδίσματος που
προβλέπεται στο άρθρο 10 του νδ 4260/1962 (Α' 186).
βη. Τα ζητήματα εθνικής αντίστασης.
βθ. Η εισήγηση και η κατάρτιση σχεδίων πράξεων για την αναγνώριση «μαρτυρικών»
πόλεων και χωριών και η διοικητική υποστήριξη της επιτροπής της παραγράφου 5
του άρθρου 18 του ν. 2503/1997.
βι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την καθιέρωση
εορτών και αργιών.
βια. Τα ζητήματα που άπτονται της σημαίας και του σημαιοστολισμού.
βιβ. Η σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για κηδείες με δημόσια δαπάνη σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
βιγ. Η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.
γ. Στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
γα. Η διενέργεια διοικητικών εξετάσεων και διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες
καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο
αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
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γβ. Ο σχεδιασμός συστημάτων και εφαρμογή μεθόδων παρατήρησης, καταγραφής
και ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη
διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και τον εντοπισμό
περιοχών γραφειοκρατικών παθολογιών και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας
των αποτελεσμάτων της οργανωμένης δράσης
γγ. Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Υπουργείου μέτρων
θεραπείας των διαπιστωνόμενων αποκλίσεων από την προδιαγεγραμμένη λειτουργία
και συμπεριφορά των ελεγχόμενων περιοχών του διοικητικού συστήματος.
γδ. Η κατάρτιση δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, προσαρμοσμένοι στη φύση
των επιμέρους οργανικών μονάδων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις οργανικές
μονάδες.
γε. Η σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού
αντικειμένου ανά θέση εργασίας.
δ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, το
οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
δα. H διακίνηση της αδιαβάθμητης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε
διαβάθμισης,
δβ. η παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων και εντύπων
γενικά,
δγ. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και η χρήση
και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων με την υποστήριξη
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
δδ. η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή
δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους,
δε. η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Κεντρικής
Υπηρεσίας και η υποβολή προτάσεων για την εκκαθάριση του κρινόμενου ως
άχρηστου υλικού.
δστ. η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη
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Ε. Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης3,
Το Τμήμα είναι αρμόδιο4 για θέματα όπως:
αα. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο, ή σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση
κάθε θέματος που έχει σχέση με το σχεδιασμό αυτό.
αβ. Η μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για την πρόοδο του πολιτικού
σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και η υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
αγ. Η σύνταξη προτάσεων και η υποβολή τους μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
για τα ληπτέα μέτρα που αφορούν την προώθηση του πολιτικού σχεδιασμού έκτακτης
ανάγκης, εφόσον απαιτείται σύμπραξη περισσοτέρων Υπουργείων.
αδ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και γενικότερα
του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.
αε. Η τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις εκθέσεων ικανότητας
των προϊσταμένων των περιφερειακών Τμημάτων ΠΣΕΑ.
αστ. Οι ενέργειες για την κατά τις κείμενες διατάξεις πολιτική επιστράτευση
προσωπικού και η μέριμνα για την χορήγηση ή ακύρωση αναστολών προσέλευσης
εφέδρων σε επιστράτευση.
αζ. Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την σχεδίαση και την πολιτική κινητοποίηση.
αη. Η μέριμνα για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών
ασφαλείας.
αθ. Η μέριμνα για την παροχή εξουσιοδότησης στο προσωπικό του Υπουργείου που
διαχειρίζεται διαβαθμισμένο υλικό.
αι. Η μέριμνα για την κατά τις κείμενες διατάξεις οργάνωση, καθοδήγηση εκπαίδευση
και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου με σκοπό
την εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικού και του πάσης φύσεως υλικού κατά
τον πόλεμο ή την ειρήνη.

3

Η υποβάθμιση σε Τμήμα είναι λανθασμένη λόγω α) του ρόλου ιεραρχικής εποπτείας που έχει η
υπηρεσία αυτή σε σχέση με τα Τμήματα ΠΣΕΑ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών της χώρας και β) του μεγάλου όγκου εργασίας που έχει αναλάβει ( 7 Σχέδια ΠΣΕΑ,
εποπτεία για τα 57 Σχέδια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, εξουσιοδοτήσεις
διαχείρισης διαβαθμισμένων όχι μόνο για το Υπουργείο αλλά και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και Περιφέρειες κλπ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απ’ ευθείας
στην πολιτική ηγεσία, δεδομένου του ειδικού και οριζόντιας υφής ρόλου του και της απ’ ευθείας
οριζόντιας διασύνδεσής του με ομοταγείς οργανωτικές μονάδες των λοιπών υπουργείων.
4
Το Τμήμα πρέπει να έχει σκοπό-αποστολή. Λόγω πολλών αβλεψιών, παραθέτουμε παρακάτω την
ορθή διατύπωση του άρθρου.

22

Ε. Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης
1. Αποστολή του Τμήματος είναι η ετοιμότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των Περιφερειών ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Κράτους, η
προστασία των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και η συμβολή στην άμυνα της χώρας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έντασης ή
πολέμου.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. Επί ζητημάτων Πολιτικής Κινητοποίησης:
α. Η εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
β. Η σχεδίαση, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση των υπηρεσιών του
υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό διοικητικών δομών σε περίπτωση πολέμου, έντασης ή
έκτακτης ανάγκης, και η ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τον σχεδιασμό αυτό. Ειδικότερα η
σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων ΠΣΕΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε
συνεργασία με του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και των σχετιζόμενων με αυτά Μνημονίων
Επιβαλλομένων Ενεργειών. Επίσης η συμμετοχή στην έγκριση της σύνταξης και αναθεώρησης των
Σχεδίων και Μνημονίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
γ. Η μέριμνα για την σύνταξη και διαβίβαση στο ΓΕΕΘΑ των περιοδικών εκθέσεων
προόδου επί θεμάτων ΠΣΕΑ.
δ. Η σύνταξη και διαβίβαση αρμοδίως προτάσεων για την αναβάθμιση και
προαγωγή της πολιτικής ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.
ε. Η συνεργασία με τις οργανωτικές δομές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του ΓΕΕΘΑ και των λοιπών
υπουργείων.
στ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεμάτων ΠΣΕΑ α) του
προσωπικού του και β) του προσωπικού του Υπουργείου.
ζ. Οι κατά τον νόμο ενέργειες για την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, καθώς και
για την χορήγηση και άρση αναστολών κατάταξης σε εφέδρους.
η. Η μέριμνα για την κατανομή των βιομηχανιών, οι οποίες σε περιόδους έκτακτης
ανάγκης, έντασης ή πολέμου θα επιταχθούν για την εξυπηρέτηση θεμελιωδών αναγκών των Ενόπλων
Δυνάμεων και του άμαχου πληθυσμού.
θ. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών επί θεμάτων ΠΣΕΑ.
ι. Η συμμετοχή στις Μεικτές Επιτελικές Επιτροπές που ελέγχουν τα Τμήματα ΠΣΕΑ
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
ια. Η τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις εκθέσεων ικανότητας των
προϊσταμένων των Τμημάτων ΠΣΕΑ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
ιβ. Η μέριμνα για την ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικού με την Πολιτική
Κινητοποίηση.
Β. Επί ζητημάτων Πολιτικής Άμυνας:
α. Η μέριμνα για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού
Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2011/292/ΕΕ της 31ης Μαρτίου 2011, δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 27.05.2011
(L 141) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
β. Η μέριμνα για την χορήγηση και την άρση εξουσιοδοτήσεων χειρισμού εθνικού
διαβαθμισμένου υλικού στο προσωπικό του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών.
γ. Η συμμετοχή στην διαδικασία διασφάλισης των πληροφοριών, σε συνεργασία με
την ΔΜΗΕΣ.
δ. Η μέριμνα για την οργάνωση, καθοδήγηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των
πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας προς εξασφάλιση της προστασίας του
προσωπικού και των πάσης φύσεως υποδομών και υλικού στον Πόλεμο και την Ειρήνη, κατά τις
κείμενες διατάξεις και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες.
Γ. Επιπλέον το Τμήμα μεριμνά:
α. Για την ασφαλή διακίνηση της αλληλογραφίας του, κατά τις διατάξεις του ΕΚΑ.
β. Για την ασφαλή τήρηση του διαβαθμισμένου αρχείου του.
γ. Για την ασφαλή τήρηση και λειτουργία των υποδομών διαβαθμισμένης
επικοινωνίας.
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Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών έχει ως στρατηγικό
στόχο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για
την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, το σχεδιασμό, συντονισμό και
εποπτεία της αποδοτικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής
εμβέλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και εκείνων που
τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επίσης εισηγείται
μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το
Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση,
καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Α. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακό στόχο την
ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία συστημάτων
ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, καθώς και την τεχνική
υποστήριξη των αρμοδίων οργανικών μονάδων σε θέματα επανασχεδιασμό
διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό την απλούστευσή τους μέσω της αξιοποίησης των
τεχνολογιών αυτών. Υποστηρίζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του
Υπουργείου και φροντίζει για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς της δημόσιας
διοίκησης, που παρέχονται μέσω της πύλης αυτής. Επίσης καταρτίζει και εξειδικεύει
τα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα των πληροφοριακών συστημάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
εισηγείται τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της υποχρεωτικής
συμμόρφωσης των φορέων λειτουργίας των συστημάτων προς τα ως άνω πρότυπα
και προδιαγραφές.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται στα
υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών
Συστημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
αα. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων για την
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου.
αβ. Η ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για λειτουργικές περιοχές
του Υπουργείου που κρίνεται σκόπιμο να υποστηρίζονται μηχανογραφικά.
ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ θα πρέπει να είναι και η υποστήριξη υφιστάμενων
αγ. Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων
των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου, του
μητρώου αλλοδαπών και μετανάστευσης και των λοιπών εθνικών μητρώων, που
υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου.
αδ. Η κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων
πληροφορικής, που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του
Υπουργείου, ή στην εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω κεντρικά
υποστηριζόμενων βάσεων δεδομένων και εθνικών μητρώων.
αε. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής
λειτουργίας του Υπουργείου, ή στην εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικών βάσεων
δεδομένων εθνικής εμβέλειας, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης
αυτών.
αστ. Η σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων
έργων πληροφορικής.
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ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ δεν θα πρέπει να προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα
επιλαμβάνεται για το Υπουργείο τα ζητήματα που επιλαμβάνεται το β τμήμα για την
αυτοδιοίκηση;
β. Στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
ΟΤΑ, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η κεντρική υποστήριξη, ο συντονισμός και η εποπτεία της ορθής χρήσης και
αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των κρατικών
Περιφερειών του ν. 2503/1997 και των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που
έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού, καθώς και των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων
των νέων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προέκυψαν από
τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α' 87).
ββ. Η κατάρτιση, εξειδίκευση και εποπτεία της εφαρμογής γενικών τεχνικών και
λειτουργικών προτύπων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, προστασίας και
ακεραιότητας δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων των αποκεντρωμένων
διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
βγ. Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση
της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και
προτύπων από τους υπόχρεους φορείς.
βδ. Η προώθηση και υποστήριξη συστημάτων ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής
διαχείρισης εγγράφων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον
πολίτη, από τους από τους φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης και της
αυτοδιοίκησης.
βε. Η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση μικρών, μεσαίων
και μεγάλων έργων πληροφορικής από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών
για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή τους.
βστ. Η ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των
πληροφοριακών συστημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η
εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό
διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις καθ'ύλην συναρμόδιες υπηρεσίες της
κεντρικής διοίκησης.
βζ. H αναλυτική καταγραφή του είδους της πληροφορίας που τηρείται τοπικά στα
πληροφορικά συστήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την αποφυγή πλεονασμών, επικαλύψεων και
ασυνέπειας των πληροφοριακών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας.
βη.
H δημιουργία μητρώου παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
ο σχεδιασμός μέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο επικράτειας.
βθ.
Ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την επιβράβευση και τη
διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς με ανάλογες ανάγκες.
γ. Στο Τμήμα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
γα. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη
συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και δικτυακών υποδομών του Υπουργείου.
γβ. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων
επικοινωνίας δεδομένων που προμηθεύεται το Υπουργείο, η σύνταξη των λοιπών
τεχνικών όρων ανάθεσης των προμηθειών αυτών, η αξιολόγηση των προσφορών, η
παραλαβή και η καλή εκτέλεση των συμβατικών όρων προμήθειας καθώς και
υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού.
25

γγ. Η διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου, των λογαριασμών χρηστών αυτού,
των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και η μέριμνα για την ασφαλή
διασύνδεση και επικοινωνία των κεντρικά εγκατεστημένων βάσεων δεδομένων και
λοιπών εφαρμογών λογισμικού με εξωτερικά δίκτυα και επιγραμμικές (on-line)
εφαρμογές λογισμικού των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων εθνικής
εμβέλειας.
γδ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας του ενδοδικτύου και των
πληροφοριακών δεδομένων ιδίως από καταστροφή, απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση και χρήση, αλλοίωση περιεχομένου, κακόβουλο λογισμικό, καθώς και ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλων
των λοιπών δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή στις υπηρεσίες Υπουργείου
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.
δ. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης και Στατιστικής, το οποίο είναι
αρμόδιο για θέματα όπως:
δα. Η διαχείριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης του
Υπουργείου και ο καθορισμός τυπικών διαδικασιών επικοινωνίας και ελέγχου μεταξύ
των τεχνικών υπευθύνων και των συντακτών των πληροφοριακών δεδομένων που
αποστέλλονται από τις καθ' ύλη αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου προς
ανάρτηση στο διαδίκτυο.
δβ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων
συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του χρήστη,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές
προδιαγραφές, όπως είναι το «Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης» και το
«Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών».
δγ. Η παραγωγή και δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου
ηλεκτρονικών χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων, που αφορούν στους τομείς
ευθύνης του Υπουργείου.
ΣΧΟΛΙΟ: Εάν το Υπουργείο θέλει εδώ το ΚΟΣΕ και το Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών τότε εδώ θα πρέπει να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις από το
ΣΧΟΛΙΟ για το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν,
αλλιώς δεν έχει νόημα το σημείο δγ από μόνο του.
δδ. Η ακριβής και λεπτομερής καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που
τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου με σκοπό την αποφυγή και
εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της
αξιοπιστίας αυτών και η ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα.
δε. Η παραγωγή στατιστικών στοιχείων και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων
των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου.
στ. Ο σχεδιασμός στατιστικών προτύπων και δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των
δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες.

Α. Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
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Η Διεύθυνση αυτή πρέπει να υπαχθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και
Μεταναστευτικής Πολιτικής λόγω συνάφειας
Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη
διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την συγκρότηση και εξασφάλιση της
ορθότητας των στοιχείων βάσεων δεδομένων εθνικής εμβέλειας, τη χορήγηση
οδηγιών για την κατάρτιση και ενημέρωση των μητρώων αρρένων, των
δημοτολογίων και των ληξιαρχικών βιβλίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθμού, καθώς και την καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων
πολιτών που συντάσσονται στην αλλοδαπή.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης κατανέμονται
στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
αα. Η εισήγηση και επεξεργασία μέτρων για την κατάρτιση και ενημέρωση των
μητρώων αρρένων και των δημοτολογίων, καθώς και των προξενικών μητρώων
βαπτίσεων και γεννήσεων.
αβ. Η μέριμνα για τη δημιουργία και την παρακολούθηση βάσεων δεδομένων με τις
εγγραφές και μεταβολές στοιχείων δημοτικής κατάστασης και την υποδοχή των
αρχείων που αποστέλλονται από τις τοπικές βάσεις δεδομένων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση του Υπουργείου.
αγ. Η μέριμνα για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των
εγγραφών και μεταβολών, που αποστέλλουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθμού, και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της κεντρικής βάσης
δεδομένων του συστήματος.
αδ. Η μέριμνα για την αναζήτηση και χρήση κανόνων τυποποιημένης καταχώρησης
στοιχείων, που αφορούν τις μεταβολές της δημοτικής κατάστασης των δημοτών κάθε
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού με σκοπό τη διασφάλιση της
επιθυμητής ποιότητας και πληρότητάς τους.
αε. Η υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των στοιχείων
που αφορούν μεταβολές δημοτικής κατάστασης από πιστοποιημένους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προς μη πιστοποιημένους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και αντίστροφα.
αστ. Η συνδρομή προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για
την αντιμετώπιση οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων στο
πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
αζ. Η επεξεργασία τεχνικά ομογενοποιημένων στοιχείων της κεντρικής βάσης
δεδομένων και η συσχέτισή τους με στοιχεία βάσεων δεδομένων άλλων φορέων.
β. Στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η καταχώρηση όλων των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες
και αποστέλλονται διά του ταχυδρομείου από τις ελληνικές προξενικές αρχές ή τις
επιχώριες αρχές, αναφερόμενες ειδικότερα σε γεγονότα γέννησης, θανάτου,
ονοματοδοσίας, βάπτισης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, νομιμοποίησης και
αναγνώρισης τέκνου, προσβολής της πατρότητας τέκνου, υιοθεσίας, προσθήκης ή
μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου.
ββ. Η καταχώριση στο περιθώριο των ληξιαρχικών πράξεων μεταβολών που
επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των πράξεων
αυτών.
βγ. Η διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων.
βδ. Η μέριμνα για τη διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και των δικαιολογητικών.
βε.Η συγκέντρωση και επεξεργασία δημογραφικών στατιστικών στοιχείων.
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γ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Ειδικού Ληξιαρχείου, το οποίο είναι
αρμόδιο για θέματα όπως:
γα. H τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας,
γβ. Η έκδοση αντιγράφων από τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι
ληξιαρχικές πράξεις
γγ. Η έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης,
γάμου, θανάτου που έχουν καταχωρισθεί στην Υπηρεσία, καθώς και αποστολή αυτών
(πολίτες, Δήμους, Ελληνικές Προξενικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Στρατολογικά γραφεία, Δικαστικές αρχές κλπ)
γδ. Η αποστολή στους Δήμους της χώρας, στις αρχές κάθε έτους, αντιγράφων
ληξιαρχικών πράξεων γέννησης των αρρένων τέκνων που καταχωρίσθηκαν στην
Υπηρεσία το προηγούμενο έτος για την σύνταξη των Μητρώων Αρρένων.
γε. Η αποστολή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που καταχωρίζονται στην
Υπηρεσία, στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.
γστ. Η έκδοση αρνητικής βεβαίωσης, περί μη ύπαρξης ληξιαρχικής πράξης.
γζ. Η διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της αλληλογραφίας μέσω
τηλεομοιότυπου.
γη. Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου του Ειδικού Ληξιαρχείου σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου και τον κανονισμό αλληλογραφίας καθώς και
πρόταση για την εκκαθάρισή του.
γθ. Η τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και δικαιολογητικών για όλα
τα ληξιαρχικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή.
γι. Η εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων που λαμβάνει η Υπηρεσία μας από τα
ΚΕΠ.
για. Η εξυπηρέτηση πολιτών αυτοπρόσωπα και τηλεφωνικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Αν λάβουμε υπόψη μας ,ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό
είναι τόσοι όσοι και οι Έλληνες που ζουν στην κυρίως Ελλάδα
διαπιστώνουμε το εξής παράδοξο .
Οι Έλληνες που κατοικούν στην χώρα μας εξυπηρετούνται ως προς
την καταχώρηση των ληξιαρχικών γεγονότων και των μεταβολών που
επέρχονται σε αυτά από τόσα ληξιαρχεία όσοι και οι Καποδιστριακοί
Δήμοι της χώρας .
Δεν είναι τυχαίο ότι με το σχέδιο Καλλικράτης και την συνένωση
των Δήμων ,τα υπάρχοντα ληξιαρχικά γραφεία δεν συνενώθηκαν αλλά
παρέμειναν ως έχουν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και λειτουργούν ώστε
να παραμείνουν ανοικτά και τα Σαββατοκύριακα
λόγω των
απρόβλεπτων καταστάσεων που επιφυλάσσει η ζωή και ο θάνατος .
Αντιθέτως οι Έλληνες του εξωτερικού εξυπηρετούνται από μια και
μόνο Διοικητική Δομή που εδρεύει στην Αθήνα και ανήκει στο
Υπουργείο Εσωτερικών .
Στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών καταχωρούνται οι γεννήσεις, γάμοι,
θάνατοι, βαπτίσεις, υιοθεσίες, διαζύγια, αναγνωρίσεις και οτιδήποτε
αφορά έλληνες πολίτες και έλαβε χώρα στην Αλλοδαπή .
Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτεί τέλεια
γνώση του οικογενειακού μας δίκαιου αλλά και του αντίστοιχου άλλων
χωρών, εφαρμοστέο είναι το Αλλοδαπό Δίκαιο .
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Λόγω της ποικιλότητας και των συχνών αλλαγών που επέρχονται
σε αυτό (παιδιά γεννημένα από σύμφωνα συμβίωσης, παρένθετες μητέρες
κ.λπ.)
Η δυσκολία του δεν συνάγει με τον αριθμό και το επίπεδο σπουδών
των συναδέλφων που υπηρετούν στην συγκεκριμένη διεύθυνση για
πολλά χρόνια αποτέλεσε τόπο τιμωρίας, των υπαλλήλων που έπεφταν
σε δυσμένεια .
Το γεγονός ότι πολλά προξενεία λόγω έλλειψης υπαλλήλων ή λόγω
παγιωμένης νοοτροπίας αρνούνται να καταχωρήσουν ληξιαρχικά
γεγονότα και να τα στείλουν ταχυδρομικά στο Ειδικό Ληξιαρχείο .
Τα αποτελέσματα είναι τις ημέρες των Χριστουγέννων ,Πάσχα και
των καλοκαιρινών διακοπών όταν δηλαδή οι απόδημοι επισκέπτονται
την μητέρα πατρίδα να συρρέουν στο Ειδικό Ληξιαρχείο .
Οι συνάδελφοι υπερβάλλοντος εαυτών εξυπηρετούν χιλιάδες
πολίτες
με υψηλό αίσθημα ευθύνης αποτελεσματικά και χωρίς να
διεκδικούν ΕΥΣΗΜΑ .
Τονίζουμε ότι η καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε Δημοτολόγια Δήμων.
Όποιος δεν γράφεται
σε Δημοτολόγια στερείται δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας &Διαβατηρίων, παύει να υφίσταται νομικός
δεσμός με την χώρα μας .
Το Σύνταγμα μας επιτάσσει την μέριμνα της πολιτείας για τον
απόδημο Ελληνισμό.
Το υπουργείο υποβαθμίζει την Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου και την
μετατρέπει σε τμήμα .
Οι απόδημοι όμως διπλασιάζονται
Πώς θα εξυπηρετηθούν οι στρατιές των Ελλήνων που καταφεύγουν ΚΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ στο Εξωτερικό λόγω ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Γ. Διεύθυνση Εκλογών
Η Διεύθυνση Εκλογών είναι αρμόδια για την προπαρασκευή και διενέργεια των
εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των
εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Διευθύνσεις
του Υπουργείου. Φροντίζει για το σχεδιασμό και τη διενέργεια των δημοψηφισμάτων
καθώς και για το σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων προαγωγής της
ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Μεριμνά για τη σύνταξη και αναθεώρηση των εκλογικών
καταλόγων, καθώς και για την κρατική επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκλογών κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή
Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
αα. Η προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των δημοψηφισμάτων, καθώς και των εκλογών ανάδειξης των αρχών
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των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές
μονάδες του Υπουργείου.
αβ. Η μέριμνα για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό του πάσης φύσεως
εκλογικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την προπαρασκευή και διενέργεια
εκλογών και δημοψηφισμάτων.
αγ. Η κατάρτιση, αναθεώρηση και εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων.
αδ. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών και
δημοψηφισμάτων
αε. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των εκλογικών αποτελεσμάτων,
τα οποία είναι απαραίτητα στην Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του
πδ 96/2007(Α΄116) για την κατάρτιση των πινάκων των γενικών οριστικών
αποτελεσμάτων των εκλογών και δημοψηφισμάτων και την κατανομή των
βουλευτικών εδρών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
αστ. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό της κατανομής της τακτικής εκλογικής
χρηματοδότησης των κομμάτων βάσει των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων.
αζ. Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικής
δημοκρατίας και η μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικών
ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων.
αη. Ο σχεδιασμός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και
η λειτουργία συστημάτων TΠE που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη
λήψη δημοσίων αποφάσεων, τον κοινωνικό διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
αθ. Η επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την
εκάστοτε χρήση των συστημάτων αυτών, καθώς και η στατιστική ή άλλη
επιστημονική ανάλυση αυτών για τους σκοπούς και τις ανάγκες σχεδιασμού
δημόσιων πολιτικών.
β. Στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως:
βα. Η μέριμνα για τη σύνταξη και αναθεώρηση των βασικών εκλογικών καταλόγων,
όπως των καταλόγων ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων, καθώς και των ομογενών
και νομίμως διαμενόντων μεταναστών, καθώς και για την ενσωμάτωση των
επερχόμενων σε αυτούς μεταβολών
ββ. Η μέριμνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
κατάρτιση αρχείου των εκλογέων όλης της χώρας και για την τήρηση αυτού σε
ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, καθώς και για την εκτύπωση και διάθεση των
εκλογικών καταλόγων.
βγ. Η μέριμνα για την εκτύπωση και προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές
του έντυπου και λοιπού εκλογικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των
εκλογών και των δημοψηφισμάτων.
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Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μετανάστευσης έχει ως στρατηγικό στόχο το
σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην
κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και για θέματα που άπτονται της
παροχής αδειών διαμονής των μεταναστών.

Α. Διεύθυνση Ιθαγένειας
Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση
των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με σκοπό τη ρύθμιση της αστικής κατάστασης των
αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα, καθώς και την συμβολή στη διαμόρφωση των
ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στα όργανα των διεθνών
οργανισμών κατά την επεξεργασία οδηγιών, κανονισμών και άλλων κειμένων
νομικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ιθαγένειας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή
Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
αα. Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης,
καθώς καιεπίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας.
αβ. Η μέριμνα για την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας των επαναπατριζόμενων
πολιτικών προσφύγων και γενικά προσώπων που την απώλεσαν σε ανώμαλες
περιόδους.
αγ. Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας με την επιφύλαξη των παραγράφων
β και γ του παρόντος άρθρου.
αδ. Η διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Ιθαγένειας.
β. Στο Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
βα. Η συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους
ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων
για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ββ. Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση.
βγ. Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών.
γ. Στο Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
γα. Η συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους
ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των
νόμιμων
προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.
γβ. Η εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης για την πολιτογράφηση
αλλοδαπών.
γγ. Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών.
γδ. Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση ή σύμφωνα με το άρθρο 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
αυτός ισχύει.
γε. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
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Β. Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό
και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και την διαχείριση των θεμάτων
που σχετίζονται με τη διαδικασία νόμιμης εισόδου, διαμονής και ομαλής ένταξης των
μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, το συντονισμό και την εποπτεία των
υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής κατανέμονται στα
υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
αα. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των υπηρεσιών Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
αβ. Η διενέργεια ελέγχων και η βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για τη
διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, όταν η χορήγηση και η
ανανέωση της άδειας διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.
αγ. Ο χειρισμός διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
αδ. Η συμβολή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής
της χώρας στα όργανα των διεθνών οργανισμών κατά την επεξεργασία οδηγιών,
κανονισμών και άλλων κειμένων νομικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα.
β. Στο Τμήμα Αδειών Διαμονής το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
βα. Η εξέταση των αιτήσεων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση ή
ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε μέλη ξένων αρχαιολογικών
σχολών.
ββ. Η εξέταση των αιτήσεων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση ή
ανανέωση αδειών διαμονής σε στελέχη εταιρειών και στα μέλη των οικογενειών τους.
βγ. Η εξέταση των αιτήσεων καθώς και η εισήγηση για τη χορήγηση αδειών διαμονής
για εξαιρετικούς λόγους.
βδ. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης χορήγησης άδειας διαμονής για
την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική ειδική
θεώρηση εισόδου, καθώς και για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής των
υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που
υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων και
των μελών των οικογενειών τους.
βε. Η κατάρτιση των σχεδίων των αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής ή
απόρριψης
αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης αυτών, για τους τύπους αδειών διαμονής των
προηγουμένων εδαφίων και η ενσωμάτωση σε αυτές σχετικών αποφάσεων
επιστροφής.
βστ. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής ή
απόρριψης αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης αυτών.
βζ. Ο καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των αδειών διαμονής, των
αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής και των σχετικών βεβαιώσεων.
βη. Η προετοιμασία, ο σχεδιασμός και η συμμετοχή στην υποβολή και υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών
σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου και η προώθηση και
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς.
βθ. H διοικητική υποστήριξη των επιτροπών που λειτουργούν στο Υπουργείο για την
εφαρμογή του ν.3386/2005 (Α' 212 ), όπως ισχύει κάθε φορά.
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βι. Η προετοιμασία για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στην ανανέωση
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά το στάδιο της ανανέωσης
της άδειας διαμονής τους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου από την αρμόδια Επιτροπή.
βια. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές για την τήρηση μητρώου των
εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 (Α' 212),
όπως κάθε φορά ισχύει.
γ. Στο Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
α. Η συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων, στη χάραξη πολιτικής σε θέματα
ένταξης και κοινωνικής συνοχής και η μέριμνα για τη συλλογή, επεξεργασία, μελέτη
και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στα θέματα αυτά.
β. Η μέριμνα για την προετοιμασία, την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τη
συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα σχετικά με θέματα
ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
γ. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την
αποτελεσματική προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την
ένταξη και την κοινωνική συνοχή.
δ. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις και λοιπούς κοινωνικούς
φορείς για την εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση σχετικών ολοκληρωμένων
προγραμμάτων που αναφέρονται στη συμμετοχή αλλοδαπών και ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων Ελλήνων πολιτών σε όλους τους τομείς της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας.
ε. Η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων
των
μεταναστών που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική
ζωή της χώρας.
στ. Η καταγραφή και πιστοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
ζ. Η καταγραφή των μεταναστευτικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα.
η. Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και
του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου του Υπουργείου με τους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών.
θ. Η προετοιμασία, η προώθηση και η εποπτεία ενημερωτικών εκστρατειών,
συνεδρίων ημερίδων, συναντήσεων εργασίας και λοιπών δράσεων επικοινωνιακού
χαρακτήρα εντός της χώρας, σχετικά με την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα ένταξης και κοινωνικής συνοχής και η προβολή της σχετικής με
τα θέματα αυτά εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής.
ι. Η υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.
ια. Η διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για θέματα ένταξης και
κοινωνικής συνοχής, συγκεκριμένα η σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η οργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης
προτάσεων, η εποπτεία και η παραλαβή έργων και δράσεων, η παροχή
πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των υλοποιηθέντων έργων και
δράσεων, η κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και εφαρμογή
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.
ιβ. Η μέριμνα για τη συνεργασία με συναρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται σε
τομείς ένταξης και κοινωνικής συνοχής ή αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων που
έχουν ενταχθεί σε σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
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Γ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα
όπως:
α. Η παραλαβή αιτήσεων, αναφορών, καταγγελιών.
β. Η τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των Διευθύνσεων.
γ. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και
φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο
αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
των διοικητικών αρχών και υπαλλήλων, η τήρηση του δείγματος της υπογραφής τους,
καθώς και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
δ. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης
αποφάσεων αρμοδιότητας των υπαγομένων στη Γενική Διευθύνσεων οργανικών
μονάδων ε. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση του αιτήματός
τους και γενικότερα η εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως
υπηρεσία μιας στάσης.

- η πρόταση για τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος νομοθετικής πρωτοβουλίας
και κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου, ως τμήμα οριζόντιου χαρακτήρα,
δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα
της άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι
αρμοδιότητες του Υπουργείου που σχετίζονται με τη νομοθετική πρωτοβουλία θα
πρέπει να ασκούνται από τον οικείο Υπουργό σε συνεργασία με τις αρμόδιες
τομεακές διευθύνσεις του Υπουργείου, καθώς οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε
αυτές αφενός γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα αρμοδιότητάς τους, αφετέρου
είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη σχετική διαδικασία σύνταξης προτάσεων
νόμου ή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης,
- η πρόταση για την δημιουργία αυτοτελούς τμήματος διεθνών και ευρωπαϊκών
σχέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο, οριζόντια, για τα ζητήματα άσκησης των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου ως προς τα διεθνή ή / και ευρωπαϊκά ζητήματα
δημιουργεί ανάλογους προβληματισμούς. Θεωρούμε ότι, δεδομένης πλέον της
εξειδίκευσης των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του
Υπουργείου μας, η πρόταση για την δημιουργία ενός οριζοντίου τμήματος για
την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων αφενός θα δημιουργήσει σοβαρές
δυσχέρειες στην εκπροσώπηση του υπουργείου μας, δεδομένης άλλωστε και της
εξειδικευμένης τομεακής γνώσης που πλέον απαιτείται. Θεωρούμε ότι οι εν λόγω
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται τομεακά από την κάθε τομεακή διεύθυνση
του Υπουργείου μας, αφού άλλωστε, πλέον, οι συνάδελφοι σε όλες τις
διευθύνσεις που έχουν ανάλογες υποχρεώσεις διεθνούς ή ευρωπαϊκού
χαρακτήρα έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως και
επιτυχώς στις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή της
χώρας μας στους σχετικούς οργανισμούς,
- θεωρούμε, επίσης, ότι θα πρέπει η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής
Κατάστασης να ενταχθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής
Πολιτικής. Η φύση των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Διεύθυνσης σχετίζονται
άμεσα με τα ζητήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και κατά συνέπεια θα
διευκολυνθεί η άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Επίσης η Διεύθυνση
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την
υποστηρικτική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πέραν του σχετικού
μηχανογραφικού συστήματος.
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Διεύθυνση Ισότητας των Φύλων
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΝΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Διεύθυνση Ισότητας και Ίσων ευκαιριών έχει ως επιχειρησιακό στόχο το
σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς
και για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές του κράτους σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών κατανέμονται στα
υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:
α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών το οποίο είναι
αρμόδιο για θέματα όπως:
αα.Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων και καλών πρακτικών,
που προωθούν την πολιτική συμμετοχή και την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και
ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνδικαλιστικά, οικονομικά και πολιτικά.
αβ. Η προώθηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής δεσμευτικών μέτρων για την
τοποθέτηση των γυναικών στα ψηφοδέλτια, στα υπηρεσιακά και τα δημοτικά
συμβούλια (ποσοστώσεις) και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση βάσης δεδομένωνμητρώου εκλεγμένων και υποψηφίων γυναικών.
αγ. Ο σχεδιασμός δράσεων δικτύωσης γυναικών που ανήκουν στα όργανα και τους
πολιτικούς θεσμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
αδ. Η επεξεργασία, η εισήγηση και η προώθηση μέτρων για την εξάλειψη κάθε
μορφής έμφυλης
βίας και η
οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τα θέματα αυτά.
αε. Ο πολιτικός σχεδιασμός και η προώθηση παρεμβάσεων και πιλοτικών θετικών
δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών, η
επεξεργασία, η εισήγηση και η προώθηση μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα όρων αμοιβής και
συνθηκών εργασίας
αστ. Η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση των έμφυλων
στερεοτύπων που προβάλλονται από τα ΜΜΕ σε συνεργασία με το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και με φορείς ελέγχου των προγραμμάτων και
των διαφημιστικών μηνυμάτων, προκειμένου να αναπτυχθούν ή να εμπλουτιστούν οι
κώδικες δεοντολογίας και να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή εκπομπών και
διαφημίσεων που περιορίζουν τα έμφυλα στερεότυπα καθώς και η θέσπιση βραβείων
δημοσιογράφων, διαφημιστικών μηνυμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που
προωθούν την ισότητα των φύλων.
αζ.Η ενημέρωση των δημόσι\\10.1.5.149ων υπηρεσιών, των Περιφερειών και των
Δήμων σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής ισότητας των φύλων και η
ενθάρρυνση τους να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την ένταξη της ισότητας των
φύλων σε κάθε τομέα πολιτικής, και η υποστήριξη αυτών κατά την φάση της
υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.
β. Στο Τμήμα Εφαρμογής και Παρακολούθησης Δράσεων, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως:
βα. Η παρακολούθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές,
καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής της τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
ββ. Η παρακολούθηση της υλοποίηση εξειδικευμένων Έργων που χρηματοδοτούνται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, άπτονται των θεματικών αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης και υλοποιούνται από το Υπουργείο ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς.
35

βγ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με
την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές κάθε φορέα καθώς και η
καταγραφή της πορείας των δεικτών φύλου κατά τομέα πολιτικής,
βδ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς σε διεθνές,
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και η εκπροσώπηση και συμμετοχή της Διεύθυνσης σε
επιτροπές, συνέδρια και ομάδες εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά
την υποστήριξη και την προβολή των θέσεων και της δράσης του Υπουργείου στο
πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων.
βε. Η μέριμνα, η παρακολούθηση και η διαχείριση του Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης για την ένταξη
της ισότητας των φύλων στα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
γ. Στο Τμήμα Εποπτείας Συμβουλευτικών Κέντρων, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
γα. Η Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της συμβουλευτικής μεθοδολογίας και
διαδικασίας στην προσέγγιση των προβλημάτων των γυναικών.
γβ. Η επιμόρφωση και εποπτεία των Συμβούλων και ο συντονισμός της οργάνωσης
και της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων.
γβα. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και το Πολύκεντρο της Αθήνας, είναι αρμόδια για
θέματα όπως:
γββ. Η παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής στους πολίτες και ιδιαίτερα στις γυναίκες
με στόχο την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη άσκηση των
δικαιωμάτων τους.
γβδ. Η ψυχοκοινωνική στήριξη με την οπτική του φύλου σε γυναίκες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα έμφυλης βίας όλων των μορφών.
γβε. Η συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων σε γυναίκες
άνεργες, αυτοαπασχολούμενες, και απειλούμενες από ανεργία.
γβστ. Η παροχή νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων
των γυναικών.
γβζ. Η εξειδικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν
πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑΜΕΑ κλπ.).
γβη. Η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των γυναικών που απευθύνονται
στα Συμβουλευτικά Κέντρα, και το Πολύκεντρο Αθήνας.
βζ. Η συνεργασία και δικτύωση με τοπικούς φορείς που παρέχουν συναφείς
υπηρεσίες (π.χ. ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων βίας, Κέντρα Προώθησης της
Απασχόλησης).
βη. Η διαρκής επιμόρφωση και επιστημονική εποπτεία των συμβούλων των
Συμβουλευτικών Κέντρων και του Πολύκεντρου της Αθήνας.
γγ. Η ανάπτυξη και επεξεργασία κανονισμών λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων
και Ξενώνων φιλοξενίας θυμάτων βίας με βάση τα διεθνή πρότυπα.
γδ Η διαχείριση του Γραφείου Τηλεφωνικής Γραμμής «SOS», το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας, η παραπομπή στα
Συμβουλευτικά Κέντρα του Υπουργείου για παροχή μεγαλύτερης διάρκειας ατομικής
συμβουλευτικής και η καταγραφή και η επεξεργασία δεδομένων με βάση τα στοιχεία
των γυναικών που απευθύνονται στη Γραμμή SOS, η ενημέρωση, πληροφόρηση,
και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα έμφυλης βίας καθώς και η συνεργασία
με φορείς που διαθέτουν ανάλογα Συμβουλευτικά Κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας
θυμάτων βίας σε όλη τη χώρα.
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δ. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και τεκμηρίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο
για θέματα όπως:
δα.Η εισήγηση νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων.
δβ. Η νομική υποστήριξη των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης και η
συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων των Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Οργανισμών.
δγ. Η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η παρακολούθηση της
εφαρμογής της, και η κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων.
βδ. Η παροχή κατευθύνσεων για την ανάπτυξη νομικής συμβουλευτικής στα
Συμβουλευτικά Κέντρα
δδ. Η μέριμνα για την οργάνωση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη συνεργασιών και τον
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για θέματα ισότητας
και φύλου, η συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των ιστορικών τεκμηρίων,
εκδόσεων και ερευνών ή μελετών και η εξυπηρέτηση του κοινού με κάθε πρόσφορο
τρόπο ως προς το διαθέσιμο σε αυτήν υλικό, με ψηφιοποίηση τους και διάθεση τους
στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας.
δε. Η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης.
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Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:
α. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου και η κατάρτιση νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτά
ο Υπουργός
β. Η μέριμνα και παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών
καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την
εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων.
γ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της Ανάλυσης
Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή
κανονιστικές ρυθμίσεις.
δ. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του οικείου
Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή
επικαιροποίησης και η πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες κωδικοποιήσεις.
ε. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες, της έκθεσης
αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής και η υποχρεωτική συμμετοχή στις
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου.
στ. Η επεξεργασία των αποστελλομένων από τη Βουλή ή από άλλα συνερωτώμενα
Υπουργεία των ερωτήσεων – αναφορών, επίκαιρων ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης
εγγράφων, επερωτήσεων κ.λ.π. που απευθύνονται στον Υπουργό από τους
Βουλευτές.
ζ. Η μέριμνα για την έγγραφη απάντηση αυτών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και η υποβολή του σχετικού
σχεδίου στον Υπουργό.

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για
θέματα όπως:
α. Η οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων, συνόδων, επιτροπών στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
β. Η παρακολούθηση των εργασιών των υπουργικών διασκέψεων, της διάσκεψης των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, διαφόρων επιτροπών και ομάδων
εργασίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, που
επεξεργάζονται αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η
εξασφάλιση συμμετοχής σ΄ αυτές εκπροσώπων του Υπουργείου, των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
γ. Η παροχή οδηγιών για την επίσημη ελληνική θέση και τις θέσεις του Υπουργείου
προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα.
δ. Η παρακολούθηση κατάρτισης και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από διεθνή Ταμεία και Χρηματοδοτικά Όργανα που εισηγούνται
οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών ή άλλοι φορείς εποπτευόμενοι από αυτό.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου στην επεξεργασία και
εφαρμογή συμβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και μελετών διεθνών οργανισμών και
διασκέψεων σε αντικείμενα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η εξασφάλιση
της συνεργασίας με τις αρμόδιες σε αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων και των Μονίμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών.
στ. Η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Μεταφράσεων ξενόγλωσσων κειμένων
στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα για τις ανάγκες του Υπουργείου
-----//-----//----38

