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Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/1997, νη Πεξηθέξεηεο απνηεινχλ εληαίεο 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη, 

δηνηθνχληαη θαη ζηειερψλνληαη, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην  κε 

πξντζηακέλνπο ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ άζθεζε ηεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.   

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, 

θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο. ΄ απηφλ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ή κεηαβηβαζζεί ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο ή αλαηίζεηαη ζ΄ απηφλ βάζεη λφκνπ.  

Μεηαμχ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε επνπηεία ησλ ΟΣΑ 

α’ θαη β΄ βαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί κε βάζε ην λφκν 3386/05, φπσο απηφο ηζρχεη. 
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Παξ’ φια απηά έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν λα θαηαθιχδεηαη ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ καο απφ εξσηήκαηα ησλ ΟΣΑ, αιιά θαη κεκνλσκέλσλ 

ππαιιήισλ απηψλ, νη νπνίνη επηθαινχληαη είηε ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηηο 

ππεξεζίεο ζαο, είηε ηελ παξφηξπλζή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ζαο γηα ηελ επηθνηλσλία 

κε ην Τπνπξγείν, γηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ δηαηάμεηο Νφκσλ, Δηαηαγκάησλ ή 

άιισλ θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζαο έρνπλ 

απνζηαιεί αλαιπηηθέο εγθχθιηνη, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη αθελφο 

αδηθαηνιφγεηνο θφξηνο εξγαζίαο θαη αλεπηζχκεηεο θαζπζηεξήζεηο ζην θπξίσο 

επηηειηθφ έξγν ηεο αξκφδηαο Δ/λζεο ηνπ Τπνπξγείνπ. θαη αθεηέξνπ αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθνχ ηα 

ζέκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ θαη λα επηιπζνχλ άκεζα, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ζην επίπεδν ηηο Πεξηθέξεηαο. Πέξαλ ησλ γξαπηψλ 

εξσηεκάησλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εηζεγεηέο ηηο αξκφδηαο Δηεχζπλζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ππνρξεψλνληαη λα θαηαλαιψλνπλ ην 90 % ηνπ ρξφλνπ ηηο γηα ηελ 

απάληεζε ηειεθσληθψλ εξσηεκάησλ ππαιιήισλ ησλ Δήκσλ θαη ηε ρνξήγεζε 

νδεγηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θχξηα θαζήθνληά ηηο.  

Παξάιιεια, ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ, ζπλήζσο, απνζπαζκαηηθφ ή 

αζαθέο πεξηερφκελν, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ή 

θσηναληίγξαθα ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηνπ θαθέινπ κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αδχλαηε ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε ζην κέιινλ, γηα ηα εμήο :  

 1. Πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζαο 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ θαη ησλ γεληθψλ νδεγηψλ πνπ δίδνληαη κε 

ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ θάζε θνξά.  

 2. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ Δήκσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνπλ ηα πάζεο 

θχζεσο εξσηήκαηα (έγγξαθα ή ηειεθσληθά) ηεο ηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ 

θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

 3. ε πεξίπησζε πνπ ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο, δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ 

απφ ηηο ππεξεζίεο ζαο θαη θξίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ, ην 

ζρεηηθφ εξψηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεο (λνκνζεζία, λνκνινγία, 

θ.ιπ.) ή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.  
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 Να πεξηέρεη απαξαίηεηα ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο ζαο, σο πξνο ηε ιχζε ηελ 

νπνία πξνηείλεηε κεηά ηε κειέηε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ κέξνπο ηεο 

ππφζεζεο.  

Εξσηήκαηα πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο είλαη θαλεξφ φηη 

δελ κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο καο θαη ζα επηζηξέθνληαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ. 

Σν Τπνπξγείν καο ζα ζπλερίζεη λα ελεκεξψλεη ηηο ππεξεζίεο ζαο γηα φια ηα 

ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο επ΄ απηψλ δηνηθεηηθέο ιχζεηο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ζαο.  

Παξαθαινχκε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εγθπθιίνπ απηήο λα ιάβνπλ γλψζε φινη 

νη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ ζαο θαη λα γλσζηνπνηεζεί θαη ζηνπο ΟΣΑ ηεο 

Πεξηθεξείαο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο απεπζείαο 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, παξαθάκπηνληαο ηηο Τπεξεζίεο  ηεο 

Πεξηθέξεηαο, δηφηη ηα εξσηήκαηα απηά δελ ζα απαληψληαη.  

 

 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
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