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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α. Αυτοδιοίκηση

Κατατίθεται άμεσα Σ/Ν για την περιφερειακή συγκρότηση και αποκέντρωση του κεντρικού κράτους 
Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου της Ν.Α
Διαδικασία εκμίσθωσης - μίσθωσης, εκποίησης, παραχώρηγσης των κινητών και ακινήτων της Ν.Α 
(ΣτΕ)
Σύσταση αμιγών επιχειρήσεων από τις Ν.Α (ολοκληρώνεται)
Καθιέρωση αναπτυξιακών και οικονομικών κινήτρων στους OTA 
Ρύθμιση του επιτοκίου παλαιών χρεών των OTA

Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα προσωπικού:
α. Καταγραφή αναγκών για προσλήψεις (μέσω ΑΣΕΠ) σπς Ν.Α , Δήμους - Κοινότητες
Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων προσωπικού των OTA
Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης των αιρετών και υπαλλήλων των OTA

Β. Κεντρική Διοίκηση

Κατατίθεται το Σ/Ν για τη χρηματοδότηση των κομμάτων 
Θα κατατεθεί σύντομα το Σ/Ν για τον «Συνήγορο του πολίτη»
Καταρπ'ζεται Σ/Ν για το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα
Το νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων (ολοκληρώνεται)
Συγκροτήθηκε η Εθνική Διακομμαπκή Επιτροπή για τη Δημόσια Διοίκηση
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Φορέας: ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Σχόλιο:

Το πρόγραμμα δράσης δεν περιλαμβάνει δεσμεύσεις ενεργειών μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρονικός ορίζοντας για το σύνολο των δηλούμενων 
ενεργειών είναι το έτος 1996. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη έγκαιρης υλοποίησης των 
δεσμεύσεων εντός του 1996 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στόχος - Ενέργεια
Χρόνος

υλοποίη
σης

Προβλήματα
Π

Επιμήκυνση
περιόδου

Πορεία-Ολοκλήρωση Σημαντικό
τητα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προετοιμασία της «151» 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
για την προστασία του 
δικαιώματος οργάνωσης και 
απασχόλησης στη Δημόσια 
διοίκηση(συνδικαλισπκή 
ελευθερία)

Ψηφίστηκε η 151 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 
για τις ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο

Ψηφίστηκε ο Νόμος για την αποκέντρωση 
Αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου 
στα κυβερνητικά όργανα

Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
Κ-Μ της ΕΕ (προσαρμογή στο 
άρθρο 48 της συνθήκης).

Κατατέθηκε το Σ/Ν για την πρόσληψη πολιτών 
των Κ-Μ της ΕΕ στην ελληνική δημόσια 
διοίκηση.

Διοικητικά - οργανωπκά θέματα 
του Υπουργείου
- Σύνταξη ενιαίου Οργανισμού 
των δύο Υπουργείων
- Εκσυγχρονισμός διαδικασιών 
έκδοσης διαβατηρίων
Χρηματοδότηση των κομμάτων 
Πόθεν - έσχες

Κατατέθηκε το Σ/Ν για τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων

*

Συγκρότηση Περιφέρειας σε 
Ενιαία Διοικητική Μονάδα 
(έκδοση Π.Δ για σύσταση 
Οργανισμών, αποσυγκέντρωση 
αρμοδιοτήτων, προσωπικό 
περιφερειών και 
προϋπολογισμός)
Δημοκρατικός προγραμμαπσμός

Κατατίθεται άμεσα Σ/Ν για την περιφερειακή 
συγκρότηση και αποκέντρωση του κεντρικού 
κράτους(εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους OTA 
α. και β. βαθμού)

♦

Διατάξεις προσαρμογής για Ν.Α, 
εκσυγχρονισμό της εκλογικής 
νομοθεσίας, συμπλήρωση και 
τροποποίηση διατάξεων για 
προμήθειες των OTA

Τελική διαμόρφωση Σ/Ν για Ν.Α και Τ.Α 
(σκούπα)



Υλοποίηση του κοινωνικού 
ελέγχου σε Νομαρχιακό επίπεδο 
από τα θεσμοθετημένα όργανα 
τηςΟΚΕ
Διαδικασίες δημοκραπκού 
προγραμμαπσμού 
Συγκρότηση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων των 
ΝΠΔΔ, που λειτουργούν στον 
Νομό

Ορισπκοποιήθηκε το Σ/Ν για τον κώδικα 
διοικηπκής διαδικασίας

Συνήγορος του πολίτη 
(θεσμοθέτηση)

Θα κατατεθεί σύντομα το Σ/Ν για τον 
«Συνήγορο του πολίτη»

*

Προς κατάθεση το Σ/Ν για την σύσταση 
Εθνικής Επιτροπής Ισότητας.

Νέο θεσμικό πλαίσιο ΕΚΔΔ Καταρτίζεται τοι Σ/Ν για το νέο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΔΔ και το 
καθεστώς εξέλιξης των αποφοίτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Υπογράφτηκαν ή επεξεργάζονται Π.Δ που 
αφορούν:

Σύσταση Περιφερειακού Ταμείου 
Κανονισμός προσωπικού Π.Τ 
Κανονισμός οικ.διοίκησης Π.Τ
Σχεδιασμός προγράμματος 
ανάπτυξης από OTA

Καθιέρωση αναπτυξιακών και οικονομικών 
κινήτρων στους OTA

*

Οικονομική αυτοτέλεια Ν.Α Ανάθεση μελέτης για τα οικονομικά της Ν.Α 
Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου της Ν.Α 
Διαδικασία εκμίσθωσης - μίσθωσης, 
εκποίησης, παραχώρηγσης των κινητών και 
ακινήτων της Ν.Α (ΣτΕ)
Σύσταση αμιγών επιχειρήσεων από πς Ν.Α 
(ολοκληρώνεται)

*

Συνταγμαπκή κατοχύρωση του 
αδιάβλητου συστήματος 
προσλήψεων που καθιερώθηκε 
με το Ν.2190

Προσωπικό Ν.Α 
Βελτιώσεις του Ν.2190
- Κοινωνικά κριτήρια
- Τρόπος διαγωνίσμού

Συνταξιοδοπκό υπαλλήλων Ν.Α

Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα προσωπικού: 
α. Καταγραφή αναγκών για προσλήψεις 
(μέσω ΑΣΕΠ) σπς Ν.Α , Δήμους - Κοινότητες 
Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων 

προσωπικού των OTA

*

- Ολοκλήρωση των εργασιών 
της Επιτροπής σύνταξης του 
νέου δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα.
- Κατοχύρωση καθεστώτος 
αδιάβλητων και διαφανών 
διαδικασιών κινηπκότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων (αποδεκτό 
σύστημα μομιοποίησης των 
μεταθέσεων, αποσπάσεων και 
μετατάξεων)

- Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής

- Καταρπζεται Σ/Ν για το νέο 
Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (κατάθεση^ 
31/8/96

*



Ειδική υπηρεσία (δημοπκή- 
κοινοτική αστυνομία) των 
πρωτοβάθμιων OTA

Μηχανισμός αποτελεσμαπκής 
είσπραξης των προστίμων του 
Κ.Ο.Κ. από την Τ.Α με την 
στήριξη του κράτους

Επέκταση αρμοδιοτήτων της δημοπκής 
αστυνομίας (αναμονή προτάσεων ΚΕΔΚΕ)

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
προγραμμάτων από τους Δήμους, Κοινότητες, 
συνδέσμους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
κοινοπραξίες (αναμονή προτάσεων ΚΕΔΚΕ)

Στελέχωση υπηρεσιών ΠΣΕΑ - 
αντιμετώπιση κρίσιμων 
περιπτώσεων κατά νομό.
Αναβάθμιση συλλογικών 
Οργάνων Αυτοδιοίκησης
- Εθνικό συμβούλιο 
Αυτοδιοίκησης
- Ενεργοποίηση και νέος ρόλος 
ΚΕΔΚΕ-ΤΕΔΚ

Το νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων 
υπαλλήλων (ολοκληρώνεται)

*

Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο των Δ.Υ

Κανονισμός προμηθειών OTA Συντάχθηκε το προσχέδιο του νέου 
κανονισμού προμηθειών των OTA
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Συγκρότηση και λειτουργία της Γ.Γ. Πολιπκής 
Προστασίας

- Σύσταση και λειτουργία της 
Εθνικής Διακομμαπκής 
Επιτροπής για τη Δημόσια 
Διοίκηση
- Νέοι Οργανισμοί Υπουργείων

Συγκροτήθηκε η Εθνική Διακομμαπκή 
Επιτροπή για τη Δημόσια Διοίκηση

*

Ολοκληρώθηκε το πλαίσιο διαδικασιών για τις 
μετατάξεις σπς παραμεθόριες περιοχές

Υλοποίηση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Αναβάθμιση του ρόλου των 
υπηρεσιών της Υπηρεσίας 
Ανάπτυξης πληροφορικής

Λειτουργικός εκσυγχρονισμός 
OTA
- Εκπαίδευση (αιρετών και 
υπαλλήλων)

Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης του 
προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (επόμενη ΕΠ 
10/7/96)

Οικονομική αυτοτέλεια OTA;
- Ολοκλήρωση του Ν. 1828/88
- Μείωση επιτοκίων τωνΔανείων

Ρύθμιση του επιτοκίου παλαιών χρεώντων 
OTA

*

Τ.Α. Συμβούλια περιοχής

Ετοιμο το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των 
κρατικών παιδικών σταθμών, οι οποίοι 
μεταβιβάστηαν στους OTA



Προμήθεια 19 πυροσβεστικών οχημάτων για 
τους OTA

Λειτουργικός εκσυγχρονισμός 
OTA
- Βελτίωση δομής
- Διαφάνεια και αξιοκρατία στο 
Δήμο
- Παρεμβάσεις στον σχεδίασμά 
της Τοπικής Ανάπτυξης - 
στήριξη των MME
Εκλογικός εκσυγχρονισμός
- Εκκαθάριση εκλογικών 
καταλόγων
- Ψηφοφορία πολιτών της ΕΕ

Σύσταση Επιτροπής συναρμόδιων 
υπουργείων για την παράνομη διακίνηση και 
εμπορία γυναικών
Σύσταση 8 Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΕΕΤΑΑ, ΙΝΕ, ΚΕΘΙ)
Ξεκίνησε ήδη πιλοτικό πρόγραμμα κατάρπσης 
γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΕΕΤΑΑ, 
ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ)


