
 1 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          Κνκνηελή  9 Ιαλνπαξίνπ 2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗ               Αξηζ.Πξση: νηθ.23  

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡ. ΛΕΙΣΟΤΡ. 

Σαρ Δ/ζε  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1                       Πξνο:  Γξ. Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ  

ΣΚ 69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ                                         Εθηειεζηηθό Γξακκαηέα   

Πιεξνθνξίεο: Α. ΓΚΑΡΑΝΗ                                  Καθνπιίδνπ 1 

Σει. 25313 50106                                                69100 Κνκνηελή 

                                           

  ΘΕΜΑ: Απνινγηζκόο Πεπξαγκέλσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηεο  Εθηειεζηηθήο  Επηηξνπήο 

             (άξζξν 185, Ν.3852/2010).  

   ρεη:  Σν αξηζ.πξση: νηθ.4613/10-12-2012 έγγξαθν ηνπ Εθηειεζηηθνύ Γξακκαηέα. 

 

Ειζαγωγή 

Η λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Σ.Α.) θαη ηνπ θξάηνπο απνηειεί ηε 

κεγαιύηεξε αλαπηπμηαθή πξσηνβνπιία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ. Δηακνξθώλεη ηηο 

θαηάιιειεο ζεζκηθέο ππνδνρέο γηα ηνλ ζηαδηαθό ιεηηνπξγηθό εθζπγρξνληζκό, ηελ 

πηνζέηεζε πξσηνπνξηαθώλ κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο θαη πξνζθνξάο ππεξεζηώλ, 

ηελ επξύηαηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κηαο νιόθιεξεο δέζκεο κέηξσλ 

θαη πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα «απνγεηώζνπλ» ηε δεκόζηα δηνίθεζε ηεο ρώξαο καο, 

θέξλνληαο ηελ ζηελ πξώηε γξακκή ησλ δηνηθεηηθώλ θαηλνηνκηώλ ηεο επνρήο καο. Εηδηθά 

γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηθέξεηαο, ε δεκηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελόο 

ηζρπξνύ απηνδηνηθεηηθνύ ζεζκνύ, κε πιεηάδα αξκνδηνηήησλ θαη αλαπηπμηαθέο επζύλεο, 

θέξλεη θνληά ηνπο ηε δηνίθεζε, ώζηε λα πάςνπλ λα ππνρξεώλνληαη λα απεπζύλνληαη ζην 

θέληξν γηα πνιιέο ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάιεςε 

αλαπηπμηαθώλ επζπλώλ από έλαλ ηζρπξό αηξεηό ζεζκό, θαζηζηά ηνπο πνιίηεο ηεο 

πεξηθέξεηαο «θύξηνπο ηνπ νίθνπ ηνπο». 

Η δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα απνηεινύλ ζεκέιην ιίζν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λένπ ζεζκνύ.  Δπζηπρώο όκσο, ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά από 

ηελ ύπαξμε κεραληζκνύ ειέγρνπ (Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε), ελώ ε νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα πιήηηεηαη από ηε δπζθακςία ησλ θεληξηθώλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηα 

ιαβύξηλζν δηαδηθαζηώλ πνπ επηβάιινληαη. Επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζα ήζεια λα 

ππνγξακκίζσ ηα επηπξόζζεηα εκπόδηα πνπ ηίζεληαη θαη από ηηο ππεξεζίεο νηθνλνκηθνύ 

ειέγρνπ, νη νπνίεο παξά ηηο ζπλερείο καο πξνζπάζεηεο γηα αγαζηή ζπλεξγαζία, καο 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά  κε κηα άδηθε ζπκπεξηθνξά ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ θαζπζηέξεζε 

πινπνίεζεο απνθάζεώλ καο ε νπνία απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ ιεηηνπξγηθώλ, δηνηθεηηθώλ 

θαη επηρεηξεζηαθώλ δνκώλ ηνπ ζεζκνύ.   
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2.   Γενικά σαπακηηπιζηικά ηηρ ΑΜΘ. 

      Η Γεληθή Δ/λζε Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, ζηελ ησξηλή ηεο κνξθή δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζύληαμε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ (Π.Δ.144/2010) θαη ιεηηνύξγεζε κε βάζε απηό. Οη δηαδηθαζίεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ 2012 ήηαλ ζπλερείο θαη επίπνλεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

απνζηνιή ηεο, έρνληαο λα αληηπαιέςεη ηελ απμαλόκελε κείσζε πξνζσπηθνύ 

(πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκόηεηα, δηαζεζηκόηεηα, ζπληαμηνδόηεζε θιπ) θαζώο θαη ηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέοπνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή λέσλ ζεζκηθώλ πιαηζίσλ.    

 

3. Δομή Γενικήρ Διεύθςνζηρ Εζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ 

Η Γεληθή Δηεύζπλζε Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ζπγθξνηείηαη από ηηο εμήο νξγαληθέο 

κνλάδεο. 

Διεύθςνζη Διαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ κε έδξα ηελ Κνκνηελή 

θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα   

Διεύθςνζη Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα 

ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα   

Διεύθςνζη Διοίκηζηρ κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ 

Πεξηθέξεηα   

Διεύθςνζη Οικονομικού κε έδξα ηελ Κνκνηελή θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζε όιε ηελ 

Πεξηθέξεηα   

Διεύθςνζη Διοικηηικού-Οικονομικού Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Έβπος κε έδξα 

ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζηελ Π.Ε. Έβξνπ. 

Διεύθςνζη Διοικηηικού-Οικονομικού Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Ξάνθηρ κε έδξα 

ηελ Ξάλζε θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζηελ Π.Ε. Ξάλζεο. 

Διεύθςνζη Διοικηηικού-Οικονομικού Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Καβάλαρ, κε έδξα 

ηελ Καβάια θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζηελ Π.Ε. Καβάιαο. 

Διεύθςνζη Διοικηηικού-Οικονομικού Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Δπάμαρ, κε έδξα 

ηελ Δξάκα θαη ηνπηθή αξκνδηόηεηα ζηελ Π.Ε. Δξάκαο. 

ε επίπεδν πξνζσπηθνύ νη νξγαληθέο κνλάδεο κε έδξα ηελ Κνκνηελή πνπ απνθαινύληαη 

θαη επηηειηθέο ή θεληξηθέο, έρνπλ ην αξλεηηθό πξνλόκην ηεο ππνζηειέρσζεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα επηηειέζνπλ ηελ απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπο, όπσο 

νξίδεηαη από ηνλ λ.3852/2010 «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ην ΠΔ 144/20-12-2010 

«Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο» ζε βαζκό ηθαλό λα 

πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ ζεζκό.  

Σν πξόβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο δελ παξαηεξείηαη ζε ηόζν κεγάιε έθηαζε θαη έληαζε 

ζηηο Δηεπζύλζεηο Δηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ησλ ΠΕ ηεο Πεξηθέξεηαο.   
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4. Απμοδιόηηηερ ηων Διεςθύνζεων ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Εζωη. Λειη. 

 

Η Γενική Διεύθςνζη Εζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ είλαη αξκόδηα γηα ην ζπληνληζκό θαη 

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε 

απηή θαζώο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηόηεηά ηνπο 

Η Διεύθςνζη Διαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ είλαη αξκόδηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ νξγάλσλ, ζην ζρεδηαζκό, 

ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο εύξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ηνπ θνξέα θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

Η Διεύθςνζη Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη είλαη αξκόδηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ην 

ζπληνληζκό δξάζεσλ γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηθέξεηαο κε ζηόρν ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαζώο θαη ζηελ εηζήγεζε νξγαλσηηθώλ κέηξσλ πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Η Διεύθςνζη Διοίκηζηρ είλαη αξκόδηα γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηε δηαρείξηζε όισλ ησλ ζεκάησλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ αιιά θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Η Διεύθςνζη Οικονομικού είλαη αξκόδηα γηα ηε θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη 

παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνπ απνινγηζκνύ, ηεο 

θαηαγξαθήο, αμηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Π.Ε ηεο έδξαο, θαζώο θαη 

ζηελ απόθηεζε εζόδσλ, ηελ πιεξσκή θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ζηελ εθθαζάξηζε ηεο 

κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο αληηκηζζίαο ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ. 

Οι Διεςθύνζειρ Διοικηηικού-Οικονομικού ηων Πεπιθεπειακών ενοηήηων ηεο 

Α.Μ.Θ. είλαη αξκόδηεο ζηε ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ ησλ ππεξεζηώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Ελνηήησλ ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
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5. Δπαζηηπιόηηηερ ηων Διεςθύνζεων ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Εζωη. Λειη. 

 Διεύθςνζη  Διοίκηζηρ 

 

 Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δξάζεο ηεο Δηεύζπλζεο Δηνίθεζεο  απνηειεί ε δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο,   γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ  ζηόρσλ ηνπο 

 θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

Ωο εθ ηνύηνπ ε δξάζε ηεο Δηεύζπλζεο Δηνίθεζεο επηθεληξώζεθε ζηα εμήο: 

 

α)         ηνλ νξηζκό θαη ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζε ζέζε επζύλεο γηα ηελ   

             απξόζθνπηε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο 

γ)         ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ θαη 

            ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

δ)         ε ζέκαηα ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ.  

            (Μεηαηάμεηο, Απνζπάζεηο, Μαηαθηλήζεηο, Σνπνζεηήζεηο). 

ε)         ηελ Καηάξηηζε Μεηξώνπ ππαιιήισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. θαη ζηελ 

            ζπλερή ελεκέξσζε απηνύ. 

ζη)       ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο  

            ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγηην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

            εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-  

            2015», ηνπ 4057/2012 «Πεηζαξρηθό δίθαην Δεκνζηώλ Δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ 

            θαη ππαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Δεκόζηνπ Δηθαίνπ», ηνπ 4071/2012 

            «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θιπ» θαη ηνπ 

            4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

            2013-2016»  ε νπνία απαίηεζε πνιιέο εξγαηνώξεο θαη ήξζε εηο πέξαο  κε 

            επηηπρία ράξε, ζηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ησλ ππαιιήισλ. 

 δ)         Δηαρείξηζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ δηελέξγεηα εζληθώλ εθινγώλ 

ε)         ε ζέκαηα εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο  

            Πεξηθέξεηαο  

ζ)         Δηαδηθαζίεο ζπληαμηνδόηεζεο κόληκνπ θαη ΙΔΑΥ πξνζσπηθνύ  
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Διεύθςνζη Οικονομικού 

 

εκαληηθό έξγν ηεο Δηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ γηα ην έηνο 2012 απνηειεί ε  

θαηάξηηζε θαη  ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013 θαη ε έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ 

νηθ.έηνπο 2011 θαζώο θαη ε εληαικαηνπνίεζε θαη εμόθιεζε δαπαλώλ έηνπο 2012.  

Επίζεο ε Δηεύζπλζε επηθεληξώζεθε ζηηο εμήο δξάζεηο: 

α)      ηελ αλάξηεζε όισλ ησλ δαπαλώλ ζην πξόγξακκα Δηαύγεηα. 

β)      ηε ζύζηαζε επηηξνπώλ πξνκήζεηαο θαη ππεξεζηώλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

         δεκόζηαο θιήξσζεο  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4024/2011. 

γ)       ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη παξνρήο 

          ππεξεζηώλ. 

 δ)      ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

            θαη πάζεο θύζεο απνδνρώλ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηεο αληηκηζζίαο ησλ 

            αηξεηώλ εθπξνζώπσλ.       

δ)         ηε κεληαία απόδνζε θξαηήζεσλ ζε δηάθνξα ηακεία. 

ε)         Ελήξγεζε γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο θαη  

            ησλ ΠΕ. ηεο Α.Μ.Θ. ζύκθσλα κε ην Ν.4024/2011 γηα ην εληαίν κηζζνιόγην. 

ζη)       ηελ ελνπνηεκέλε κνξθή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ζηόρν ηελ αθνινπζία εθ   

            κέξνπο ησλ ΠΕ, κηαο νκνηόκνξθεο  θαηαρώξεζεο εζόδσλ – εμόδσλ ζε 

            ηαπηόζεκνπο θσδηθνύο, γηα ηελ επθνιόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε έθδνζε 

             ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ.  

δ)          ηνλ έιεγρν, παξαθνινύζεζε θαη έγθξηζε θάζε ηξηκήλνπ γηα ηελ νξζή 

            εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

ε)        ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ  

           πιεξσκήο θαη πξνώζεζεο απηώλ ζηελ Τπεξεζία Δεκνζηνλνκηθνύ ειέγρνπ.  

Θ)        ε νθηώ (8) ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή 

            πεξίνδν. 

η)        ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκώλ πνπ αθνξνύζαλ Δεκόζηα Έξγα ηεο  

          Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Ρνδόπεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο  

          Πεξηθέξεηαο 

θ)       Δηαρεηξίζηεθε κε επηηπρία ηε δπζθνιία πνπ πξνέθπςε από ηελ κείσζε ησλ  

          εζόδσλ από ΚΑΠ θαη ε νπνία δεκηνύξγεζε ιεηηνπξγηθά – δηαρεηξηζηηθά 

          πξνβιήκαηα.    

 

 Δελ γίλεηαη επί πιένλ αλάπηπμε γηα ηε δξάζε ησλ Δηεπζύλζεσλ Δηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ 

ησλ ΠΕ ηεο Α.Μ.Θ. θαζόηη ην έξγν ηνπο θαιύπηεηαη από ηηο αλαθεξόκελεο Οξγαληθέο 

Μνλάδεο. 
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Διεύθςνζη Διαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο ησλ πεπξαγκέλσλ γηα ην 2012, ε Δηεύζπλζε Δηαθάλεηαο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο αλέπηπμε πξσηνβνπιίεο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε 

θαη ππνζηήξημε ηεο εύξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαζώο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο 

ππεξεζίεο 

Επηπξόζζεηα ε Δηεύζπλζε αλέπηπμε πνιπζύλζεηε δξάζε ζηα εμήο:   

α)        Εμαζθάιηζε ηελ δηαθάλεηα ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ νξγάλσλ 

β)        Μεξίκλεζε γηα ηελ πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθνύ θαη επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ γηα  

           ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Α.Μ.Θ.   

γ)        Δηαηύπσζε πξνηάζεηο γηα ην ηξόπν πξνζηαζίαο πιηθνύ, ινγηζκηθνύ θαη 

            βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ην απόξξεην ην   

            πιεξνθνξηώλ.  

δ)         Δηαρεηξίζζεθε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Εζσηεξηθνύ ηνπηθνύ δηθηύνπ θαη ππνζηήξημε 

            ηελ απξόζθνπηε εμσηεξηθή ηνπ επηθνηλσλία κε ην δηαδίθηπν. 

ε)         Σεξεί εθεδξηθά αξρεία (BACKUP) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο  

            πιεξνθνξηθήο θαη κεξηκλά γηα αζθαιή θύιαμε απηώλ. 

ζη)       Παξείρε ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη  

            επηθνηλσληώλ πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο ΠΑΜΘ. 

δ)          Επνπηεύεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ πιεξνθνξηθώλ 

            ζπζηεκάησλ ησλ ΠΕ ηεο ΠΑΜΘ  

ε)         ρεδίαζε, αλέπηπμε θαη ππνζηήξημε λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ  

            παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ πνιίηε (WEB SITE).    

ζ)        Μεξίκλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ ύιε αξκόδηεο δηεπζύλζεηο γηα ηε  

           βειηίσζε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΣΠΕ)  

           ζηνλ  κεηαζρεκαηηζκό θαη ζηελ απινύζηεπζε δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ κέζσ  

          ησλ νπνίσλ παξέρνληαη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν ππεξεζίεο θαη παξνρέο  

          πξνο ην πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο.    

η)        Ελήξγεζε άκεζα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ αλαγθαίνπ γηα  

          ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. 

θ)       Αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο Unisystem κε 

          ηνλ θνξέα θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, 

           επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο.    

ι)       Σέινο, αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80%, ζηελ επίιπζε  

          πξνβιεκάησλ (επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο) ζε Hardware θαηi software πνπ 

          πξνέθπςαλ από ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ. 



 7 

 

Διεύθςνζη Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη 

 

Με ηελ Δηεύζπλζε Εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ  

θαιύηεξε απόδνζε ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. αιιά θαη κηα λέα  

πξνζέγγηζε απηώλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο  

ζηόρνπο. 

Δπζηπρώο όκσο σο κηα λενζύζηαηε νξγαληθή κνλάδα αληηκεησπίδεηαη από ηηο 

πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. σο ππεξεζία ήζζνλνο ζεκαζίαο  

θπξίσο ιόγνπ ηεο έιιεηςεο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο θαη ιόγσ ηεο έιιεηςεο  

εκθαλώλ θαη άκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

Επηθξαηεί δε ε άπνςε όηη, ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν ην πξνζσπηθό λα θαηαλεκεζεί ζε ηνκείο 

πεξηζζόηεξν απαηηεηηθνύο παξά ζε κία Δηεύζπλζε επηηειηθή θαη άλεπ ζεκαζίαο.   

ηελ πξνζπάζεηα λα βξεί ηνλ βεκαηηζκό ηεο ε λέα νξγαληθή κνλάδα, θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπ παξάγνληα «άλζξσπνο» θαη θαηά ζπλέπεηα λα εθνδηαζηεί 

ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηόζν κε ηελ απαηηνύκελε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ην λέν ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη λα δνζνύλ θίλεηξα (επηβξάβεπζε ησλ επηζπκεηώλ 

ζπκπεξηθνξώλ) θαη αληηθίλεηξα ηα νπνία ζα απνηξέςνπλ ηελ πηνζέηεζε κε επηζπκεηώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. 

  

Επίλογορ 

 

Η λέα αξρηηεθηνληθή δηακνξθώλεη, ινηπόλ, ηηο θαηάιιειεο ζεζκηθέο ππνδνρέο γηα ηνλ 

ζηαδηαθό θαη ιεηηνπξγηθό εθζπγρξνληζκό, πηνζεηεί κεζόδνπο θαη εξγαιεία γηα κηα ζηαζεξή 

θαη ζύγρξνλε δηνηθεηηθή θαη απηνδηνηθεηηθή δνκή κόληκνπ ραξαθηήξα, αμηνπνηεί  λέα 

εξγαιεία θαη λέεο κεζόδνπο ηεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο απηόκαηεο 

εμππεξέηεζεο κε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, ελζσκαηώλεη ηηο αξρέο ηεο Δηαθάλεηαο, ηεο 

αλνηρηήο Δηαθπβέξλεζεο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηε Δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία 

θαη κηαο νιόθιεξεο δέζκεο κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζην λέν ζεζκό 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε επειημία, ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ πιενλεθηεκάησλ. 

 

 

                                                      Ο  Γεληθόο Δηεπζπληήο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

 

 

                                                                         Αξηζηνηέιεο  Γθαξάλεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 
ην παξάξηεκα πεξηιακβάλνληαη πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην ζπλνιηθό 
πξνζσπηθό όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ππεξεηνύζε ζηελ Πεξηθέξεηα  ΑΜΘ, θαηά ην έηνο 
2011. 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηιρ επιηελικέρ ςπηπεζίερ ηηρ ΠΑΜΘ  
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 165 

ΤΝΟΛΟ 165 

  
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Ροδόπηρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  98 

ΤΝΟΛΟ  98 

 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Έβπος 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

                                     
397 

ΤΝΟΛΟ 397  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Ξάνθηρ 
 

 ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 231  

ΤΝΟΛΟ 231  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Καβάλαρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  217  

ΤΝΟΛΟ 217  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Δπάμαρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  287  

ΤΝΟΛΟ 287  

 

 

ύλνιν ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζηελ ΠΑΜΘ  ζηηο     31/12/2011             1394 
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Πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζηηο Δηεπζύλζεηο ηεο ΑΜΘ  
θαηά ην έηνο 2012. 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηιρ επιηελικέρ ςπηπεζίερ ηηρ ΠΑΜΘ  
 

 ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 153  

ΤΝΟΛΟ 153  

  
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Ροδόπηρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 90  

ΤΝΟΛΟ 90  

 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Έβπος 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

                        
                                     

372 

ΤΝΟΛΟ 372  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Ξάνθηρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  220  

ΤΝΟΛΟ 220  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Καβάλαρ 
 

 ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 204  

ΤΝΟΛΟ 204  

 
 
 
Τπηπεηούνηερ ςπάλληλοι ζηην ΠΕ Δπάμαρ 
 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 259  

ΤΝΟΛΟ 259  

 

 

ύλνιν ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζηελ ΠΑΜΘ  ζηηο     31/12/2012             1298 
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Από ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ην 2012 ζε ζρέζε κε 

ην 2011 αξηζκεί ζε 98 ππαιιήινπο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ πξνθύπηεη όηη, εάλ έρνπκε ξπζκνύο κείσζεο πξνζσπηθνύ όπσο 

ην 2012, ε ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηα επόκελα ρξόληα ζα απνβεί ζρεδόλ κνηξαία 

γηα ηελ ηθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα καο, εθόζνλ δελ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

πξόζιεςε ή ηελ κεηαθίλεζε πξνζσπηθνύ ζην θνξέα. 

 

Είκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 


