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Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 3

Θέμα : Λειτουργικά θέματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ). 
          Σχετ:    1η  Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 10025 / 24-5-2002.
                      2η  Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 12700 / 2-7-2002.

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας με τις οποίες σας ενημερώσαμε για τις
αρμοδιότητες  των  Κ.Ε.Π  και  για  τις  προπαρασκευαστικές  ενέργειες  δημιουργίας  των
απαραίτητων υποδομών  ( κτιριακό – επίπλωση – εξοπλισμός – προσωπικό ) για την
λειτουργία των Κ.Ε.Π και με δεδομένο  ότι οι από την πλευρά σας αναγκαίες ενέργειες
έχουν προχωρήσει σημαντικά σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προσωπικό - Εκπαίδευση Προσωπικού – Έναρξη λειτουργίας.

 Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 6 του ν.  2527/97 (ΦΕΚ 206 /Α/1997),  εκδόθηκε ήδη η με
αριθμό 1/244/7643/16-7-2002 απόφαση της Τριμερούς Επιτροπής Υπουργών της ΠΥΣ
55/98,  με  την  οποία  δόθηκε  η  απαιτούμενη  έγκριση  για  την  απασχόληση
συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2304) ατόμων για όλα τα Κ.Ε.Π.
της χώρας (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού-Επαρχεία).

Η αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ θα προβεί στις
περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συνεπώς οι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που δεν έχουν ακόμα προβεί στην επιλογή των
ατόμων  στα  οποία  θα  γίνει  η  ανάθεση  έργου,  όπως  αναφέρεται  στην  προηγούμενη
εγκύκλιό μας (αρ. πρωτ. οικ.12700/2-7-2002), θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία
και  να  γνωστοποιήσουν  άμεσα  στο  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. τα  άτομα  που  επέλεξαν
προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους.

Σχετικά με αυτό σας πληροφορούμε  ότι  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλάβουν στην συνέχεια το έργο της επιτόπιας 



( δηλαδή στον χώρο του κάθε Κ.Ε.Π, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με
δυνατότητα  παρακολούθησης  και  από  άλλους  υπαλλήλους  του  οικείου  Ο.Τ.Α  )
εκπαίδευσης  του προσωπικού που θα στελεχώσει τα Κ.Ε.Π.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραμμα με το κάθε
ΚΕΠ  κλπ  θα  καθοριστούν  ύστερα  από  απ’ευθείας  συνεννόηση  με  το  γραφείο  του
Υφυπουργού κ. Σταύρου Μπένου (Υπεύθυνη κ. Ουρανία Σίδερη).
               

Επισημαίνεται  ότι  η σύναψη των συμβάσεων  ανάθεσης έργου με το
προσωπικό που έχει επιλεγεί θα γίνει μετά την έκδοση της απόφασης έναρξης
λειτουργίας των Κ.Ε.Π.  Για την διευκόλυνση σας σας αποστέλλουμε υπόδειγμα
της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Αντίγραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί παρακαλούμε να αποστέλλεται στο
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και στην Ε.Ε.Τ.Α ( Ομήρου 19, Αθήνα ), με την οποία το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α έχει
υπογράψει προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας θα γίνεται η παρακολούθηση της
μισθοδοσίας και η εκταμίευση των σχετικών πόρων για τους  Ο.Τ.Α. 
           

Προκειμένου δε να προβούμε  στην έκδοση της  Υπουργικής Απόφασης  για  τη
λειτουργία κάθε ΚΕΠ θα πρέπει να έχουμε υπεύθυνη ενημέρωση από τον κάθε Δήμο,
Κοινότητα,  Ν.Α.  ότι  υπάρχουν  ΟΛΕΣ οι  προϋποθέσεις  για  να λειτουργήσουν  τα  ΚΕΠ
(πέρας  οικοδομικών  εργασιών,  τοποθέτηση  επίπλων,  υπολογιστών,  επιλογή  και
εκπαίδευση προσωπικού).

Η  ενημέρωση  αυτή  θα  γίνεται  απ’ευθείας  στο  Γραφείο  του  Υφυπουργού  κ.
Σταύρου  Μπένου  (Υπεύθυνη  κ.  Ουρανία  Σίδερη),  στη  Γενική  Δ/νση  Διοικητικής
Οργάνωσης  και  Διαδικασιών(  Υπεύθυνος  κ.  Π.  Κρομμύδας)  και  στον  σύνδεσμο  της
αντίστοιχης  Περιφέρειας.

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 2190/94, κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν από τη διενέργεια των
εκλογών  για  την  ανάδειξη  των  οργάνων  διοίκησης  των  οργανισμών  τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
των οργάνων διοίκησης που θα αναδειχθούν από τις εκλογές αυτές, απαγορεύονται οι
προσλήψεις προσωπικού και οι διαδικασίες προσλήψεων που είχαν κινηθεί διακόπτονται.

Κατά  συνέπεια  θα  πρέπει  να  επισπευσθούν  οι  παραπάνω  ενέργειες  για  την
τήρηση των προθεσμιών αυτών.

Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περαιτέρω ενίσχυση των Κ.Ε.Π.
σε  προσωπικό  υπεγράφη  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ( αρ. 31128 / 26-7-02, ΦΕΚ 965/Β/26-7-02 ) με την οποία διατίθενται  δύο
χιλιάδες (2000)  πτυχιούχοι   ΑΕΙ  ή ΤΕΙ,  από τον Οργανισμό Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

 Ο αριθμός των ατόμων που θα διατεθεί στα Κ.Ε.Π  από το πρόγραμμα αυτό ( Ο.Α.Ε.Δ )
θα είναι:

1. 1 άτομο για τα Κ.Ε.Π  των Ο.Τ.Α Ά Βαθμού με πληθυσμό από 2.500 εώς 5.000
κατοίκους.

2. 2  άτομα για τα Κ.Ε.Π  των Ο.Τ.Α Ά Βαθμού με πληθυσμό από 5.000 εώς 10.000
κατοίκους.

3. 3 άτομα για τα Κ.Ε.Π  των Ο.Τ.Α Ά Βαθμού με πληθυσμό από 10.000 εώς 20.000
κατοίκους.

4. 4 άτομα για τα Κ.Ε.Π  των Ο.Τ.Α Ά Βαθμού με πληθυσμό από 20.000 εώς 50.000
κατοίκους.
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5. 6 άτομα για  τα Κ.Ε.Π  των  Ο.Τ.Α  Ά Βαθμού με  πληθυσμό  από 50.000  εώς
100.000 κατοίκους.

6. 9 άτομα για τα Κ.Ε.Π  των Ο.Τ.Α Ά Βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων.

7. 8  άτομα  για  Ο.Τ.Α  Ά  βαθμού  με  πληθυσμό  άνω  των  50.000  κατοίκων  που
εδρεύουν σε πρωτεύουσες Νομών.

8. 10 άτομα για Ο.Τ.Α Ά βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων που
εδρεύουν σε πρωτεύουσες Νομών.

9. 8 άτομα για τα Κ.Ε.Π των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα  άτομα  αυτά  θα  είναι  πτυχιούχοι  Α.Ε.Ι  –  Τ.Ε.Ι  Πληροφορικής,  Θετικών  και
Οικονομικών  Επιστημών  ή  πτυχιούχοι  ΑΕΙ  –  ΤΕΙ  άλλων  σχολών  με  αποδεδειγμένη
επάρκεια  στον τομέα πληροφορικής έως 35 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν
αίτηση και δικαιολογητικά στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή θα γίνει
με  το  σύστημα  της  μοριοδότησης  και  θα  τοποθετηθούν  στα  ΚΕΠ  ανάλογα  με  τις
προβλεπόμενες θέσεις. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
( www.oaed.gr ).

Όταν  θα  έχει  ολοκληρωθεί  η  διάθεση  του  ανωτέρω  προσωπικού  παρακαλούμε  να
υπάρξει ενημέρωση στο Γραφείο του Υφυπουργού κ. Σταύρου Μπένου (Υπεύθυνη κ.
Ουρανία Σίδερη), στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών( Υπεύθυνος
κ. Π. Κρομμύδας) και στον σύνδεσμο της αντίστοιχης  Περιφέρειας.

2. Προϊστάμενοι – Υπεύθυνοι Κ.Ε.Π.

Αναφορικά με το ζήτημα της τοποθέτησης προϊσταμένων στα Κ.Ε.Π σημειώνουμε
τα εξής:

Προκειμένου για τα Κ.Ε.Π των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α Α
βαθμού τα οποία προβλέπεται να λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης τόσο οι Διευθυντές
όσο και οι προϊστάμενοι  τμημάτων  τους θα πρέπει να οριστούν άμεσα για την εύρυθμη
λειτουργία των Κ.Ε.Π.

Οι δυνατότητες εξεύρεσης προϊσταμένων των Κ.Ε.Π είναι: 
Α.  Η  προαγωγή  σε  θέση  Διευθυντή  προκειμένου  για  τις  Ν.Α  ή  επιλογή

προϊσταμένων  Διεύθυνσης  για  τους  Ο.Τ.Α  Ά  βαθμού  και  η   επιλογή  προϊσταμένων
Τμημάτων κατά τις κείμενες διατάξεις ή

Β,  Η  μετακίνηση  υπηρετούντων  Διευθυντών  ή  προϊσταμένων  Τμημάτων  από
άλλες  οργανικές  μονάδες  της  οικείας  υπηρεσίας  στις  Διευθύνσεις  ή  τα  Τμήματα  των
Κ.Ε.Π ή

Γ. Η ανάθεση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων των Κ.Ε.Π σε υπηρετούντες
Διευθυντές με παράλληλη άσκηση καθηκόντων ή, τέλος,

Δ.   Η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων Διεύθυνσης Κ.Ε.Π σε προϊστάμενο
τμήματος  της  Διεύθυνσης  Κ.Ε.Π και  η  ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος
Κ.Ε.Π σε υπάλληλο του τμήματος Κ.Ε.Π.

Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης  υπαλλήλων από τους προβλεπόμενους
στον  νόμο  κλάδους  καθήκοντα  προϊσταμένων  στις  μονάδες  των  Κ.Ε.Π  μπορούν  να
ανατίθενται σε υπαλλήλους από οποιοδήποτε κλάδο της Ν.Α ή Ο.Τ.Α Ά βαθμού.

Ειδικά για το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης που θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στη  λειτουργία  του  προγράμματος  θα  πρέπει  να  δώσετε  ιδιαίτερη  προσοχή  στον
καθορισμό του υπευθύνου.
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Ο  υπεύθυνος  του  Τμήματος  Εσωτερικής  Ανταπόκρισης  θα  είναι  ο  βασικός
υποκινητής – εμψυχωτής ΟΛΩΝ των εσωτερικών λειτουργιών για την διεκπεραίωση των
υποθέσεων των πολιτών γι’  αυτό  πρέπει  να έχει  ανάλογα προσόντα  και  διάθεση να
υπηρετήσει τη μεγάλη αυτή αποστολή.

Τα ονόματα των υπευθύνων των Κ.Ε.Π (Διευθυντών και  δύο Προϊσταμένων στα
ΚΕΠ  των  Ν.Α  και  των  ΟΤΑ  Ά  Βαθμού  με  πληθυσμό  άνω  των  20.000  κατοίκων,
Τμηματαρχών στα ΚΕΠ των Περιφερειών και των ΟΤΑ Ά Βαθμού με πληθυσμό από 5.000
έως 20.000  κατοίκους  και  προισταμένων αυτοτελούς  γραφείου στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Ά
Βαθμού  με  πληθυσμό  κάτω  των  5.000  κατοίκων)  παρακαλούμε  να  μας
γνωστοποιηθούν άμεσα. Η γνωστοποίηση θα γίνεται στο Γραφείο του Υφυπουργού κ.
Σταύρου  Μπένου  (Υπεύθυνη  κ.  Ουρανία  Σίδερη),  στη  Γενική  Δ/νση  Διοικητικής
Οργάνωσης  και  Διαδικασιών(  Υπεύθυνος  κ.  Π.  Κρομμύδας)  και  στον  σύνδεσμο  της
αντίστοιχης  Περιφέρειας.

3. Ωράριο λειτουργίας.

Όσον  αφορά  το  ωράριο  λειτουργίας  των  Κ.Ε.Π.  σας  πληροφορούμε  ότι  με
απόφασή μας εξουσιοδοτούμε του Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και τους Νομάρχες
αντίστοιχα να καθορίζουν διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.,  από τις λοιπές
υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων αντίστοιχα, στις οποίες τα
Κ.Ε.Π ανήκουν.

Το ωράριο αυτό ορίζεται από τις 8 π.μ. εώς τις 8 μ.μ.για τις ημέρες Δευτέρα εώς
Παρασκευή και από τις 8 π.μ εώς τις 2 μ.μ. για το Σάββατο.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μειώνονται σε 30 αφού για
όσους  απασχολούνται  το  Σάββατο  χορηγείται  υποχρεωτική  αναπληρωματική  ημέρα
αναπαύσεως.

Σημειώνουμε ότι η κατά τα ανωτέρω η απόφαση θα πρέπει να εκδίδεται όταν
διαπιστώνεται  ότι  ο  αριθμός  του  προσωπικού μόνιμου και  μη  είναι  επαρκής  για  την
εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π. σε δύο βάρδιες

Όπου συνεπώς το  προσωπικό δεν  επαρκεί  το  Κ.Ε.Π θα εφαρμόζει  το  ωράριο
λειτουργίας των λοιπών Υπηρεσιών των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η
παρέκκλιση  αυτή μπορεί  να ισχύσει  σε εξαιρετικές περιπτώσεις  και  πάντως μόνο σε
Δήμους με  πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

 
4. Διακίνηση αλληλογραφίας. 

Όσον  αφορά  τη  διακίνηση  της  αλληλογραφίας,  στην  παράγραφο  1  του
άρθρου 31 του Ν. 3013/2002, ορίζεται ότι η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ
των Κ.Ε.Π. ή μεταξύ των Κ.Ε.Π. και των εμπλεκομένων υπηρεσιών, γίνεται με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Με  σκοπό  την  ταχύτερη  αλλά  και  ασφαλέστερη  διεκπεραίωση  των
υποβαλλόμενων  αιτημάτων  θα  πρέπει  για  τη  διαβίβαση  της  αίτησης  και  την
αναζήτηση  των  ενδιάμεσων  δικαιολογητικών  να  χρησιμοποιείται  είτε  ο
αγγελιοφόρος όπου είναι αυτό δυνατό, είτε η τηλεομοιοτυπία. Στη περίπτωση που
η διακίνηση της αλληλογραφίας πρέπει να γίνεται ταχυδρομικά, παρακαλούμε να
επιλέγετε  τον  ταχύτερο  τρόπο,  δηλαδή  την  αποστολή  με  την  ένδειξη
«Κατεπείγον», ή με ταχυαποστολή (Πόρτα-Πόρτα των ΕΛΤΑ, courier κλπ).
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Ειδικά  για  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  ΚΕΠ  προωθούμε  τις  απαραίτητες
διαδικασίες ώστε αυτή να καταστεί δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-
mail ).

Για την εξασφάλιση της δυνατότητας αυτής τόσο μεταξύ των Κ.Ε.Π αλλά και
μεταξύ των Κ.Ε.Π  και του κεντρικού portal απαιτείται η εγκατάσταση γραμμής
ISDN. Τις εργασίες και το κόστος της  Internet ISDN σύνδεσης θα αναλάβει το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ( σύμβαση με NEWSPHONE ). 

5. Δημοσιότητα. 

      Τα Κ.Ε.Π, όπως πιστεύουμε ότι έχει γίνει αντιληπτό, αποτελεί πρωτοποριακή
υπηρεσία η οποία φέρνει την Διοίκηση κοντά στον πολίτη, απαλλάσσοντας τον από
την άσκοπη ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλεται επισκεπτόμενος διάφορες υπηρεσίες
για την διεκπεραίωση υπόθεσης του.
      Οι δυνατότητες και τα οφέλη των πολιτών από την λειτουργία των Κ.Ε.Π πρέπει
να γνωστοποιηθούν δεόντως στους πολίτες με όλα τα μέσα που έχετε στην διάθεση
σας,  εξασφαλίζοντας διαρκή επαφή με τους πολίτες.
     Για διευκόλυνση σας σας στέλνουμε κείμενο από το οποίο θα μπορούσατε να
αντλήσετε  στοιχεία  για  το  περιεχόμενο  ενημερωτικού  φυλλαδίου  το  οποίο  με
φροντίδα σας θα πρέπει να τυπωθεί και να διανέμεται στους πολίτες. 
     Από πλευράς Υπουργείου αναζητούμε τρόπους μέσω του προγράμματος Κοινωνία
της Πληροφορίας για την εξασφάλιση σε ετήσια βάση προγράμματος δημοσιότητας
των Κ.Ε.Π. 

      Επισημαίνεται ότι στα διαφημιστικά φυλλάδια, στις προσκλήσεις και σε
οποιοδήποτε  άλλο  έντυπο  υλικό  προβολής  των  ΚΕΠ  θα  πρέπει  να
αναφέρεται διακριτά ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση  και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  ( ΕΤΠΑ ) και
ότι εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας’’
καθώς  και να απεικονίζεται το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

6. Άμεσες Ενέργειες.

Θα θέλαμε  τέλος  να  επιστήσουμε  την  προσοχή σας  στις  ενέργειες  που στην
πρώτη μας εγκύκλιο είχαμε επισημάνει ότι πρέπει να γίνουν άμεσα για την λειτουργία
των Κ.Ε.Π, δηλαδή την σύσταση πάγιας προκαταβολής, την προμήθεια υπευθύνων
δηλώσεων, την σύνδεση με το TAXIS για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας,
την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την επικύρωση αντιγράφων και  την προμήθεια
σφραγίδων και να παρακαλέσουμε για την άμεση διευθέτηση τους σε περίπτωση που
υπάρχει υστέρηση γιατί αυτά αποτελούν βασικά εργαλεία λειτουργίας των Κ.Ε.Π.   
     
     Ειδικά για το προσωπικό που θα στελεχώσει τα ΚΕΠ των ΟΤΑ του ‘‘ΑΣΤΕΡΙΑ’’,
πέραν  των  όσων  διευκρινίζονται  στην  εγκύκλιο  αυτή,  θα  δοθούν  επιπλέον
διευκρινίσεις με ειδική εγκύκλιο. 

      Οι  Δ/νσεις  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  των  Περιφερειών  παρακαλούνται  να
αποστείλουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο αποκλειστικά στους Ο.Τ.Α της Περιφέρειας
τους που περιλαμβάνονται  στον συνημμένο πίνακα. 
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Πληροφορίες σχετικά με :

- θέματα έναρξης λειτουργίας ΚΕΠ, ορισμού υπευθύνων και ροής προσλήψεων:
α. Γραφείο κ. Υφυπουργού: κ. Ουρανία Σίδερη  και κ. Ελπίδα Ηλία
( τηλ 010 33 93 629, 010 33 93 684, fax: 010 33 93 606 )
β. Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών: 
κ. Παναγιώτης Κρομμύδας και κ. Παναγιώτα Ματσούκα
( τηλ: 010 33 93 108, 010 33 93 115  fax: 010 33 93 100 ).

- θέματα αρμοδιοτήτων ΚΕΠ: κ. Παναγιώτης Νταής και κ. Θεόδωρος Δεβενές
( τηλ: 010 33 93 104, 010 33 93 113 fax: 010 33 93 100 )

   -θέματα προσλήψεων: κα Αφροδίτη Διαμαντοπούλου ( τηλ: 32 26 195 )
- θέματα ωραρίου: κα Κονδυλία Βολτή ( τηλ: 010 33 93 155 ),

κος Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος ( τηλ: 010 33 93 154 )

Συνημμένα: 
1. Πίνακας αποδεκτών
Ο.Τ.Α Α και Β βαθμού 
( μέσω των Δ/νσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειών ).

                                                                                              Ο Υφυπουργός

Σταύρος Μπένος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ.Υπουργού

- Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών

- Γραφεία κ.κ.Γεν.Γραμματέων

- Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού

- Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών
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