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Απιθ. Ππωη.:
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Ππορ:
1. Γξαθεία Τπνπξγώλ
2. Γεληθνύο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ
3. Γ/λζεηο
Οξγάλσζεο
θαη
Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ
Κοιν.:
Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ
(απνζηνιή
ηαρπδξνκείν)

κε

ειεθηξνληθό

Θέμα: Πεπιοπιζμόρ ζςναπμοδιοηήηων μεηαξύ Τποςπγείων καηά ηην έκδοζη
διοικηηικών ππάξεων
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ
δηνηθεηηθώλ ππνζέζεσλ, ηελ επηηάρπλζε ηνπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ θαη ηε κείσζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ θόζηνπο, πξνσζνύληαη δξάζεηο γηα ηελ απινύζηεπζε ησλ δηνηθεηηθώλ
δηαδηθαζηώλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πεξηβάιινληνο.
ηηο δξάζεηο απηέο εληάζζεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.
3242/2004 (ΦΔΚ 102 Α΄), ζύκθσλα κε ηελ νπνία κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη
ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ Τπνπξγώλ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ή
λα θαηαξγνύληαη ζπλαξκνδηόηεηεο Τπνπξγώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε
λνκνζεζία, γηα ηελ έθδνζε αηνκηθνύ ή θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ.
Η έθδνζε ηoπ αλσηέξσ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
απεκπινθή ηεο έθδνζεο κεγάινπ αξηζκνύ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ από ηελ αλάγθε
ππνγξαθήο πεξηζζνηέξσλ Τπνπξγώλ, απνζαθελίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγείσλ. Παξάιιεια ζα κεησζεί ν
ρξόλνο έθδνζεο ησλ πξάμεσλ απηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηνηθεηηθό θόζηνο,
δηεπθνιύλνληαο ηελ επηηειηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.
Δηδηθόηεξα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ 9 ηνπ Ν.
3242/2004, αθνξά ζηελ έθδνζε ηόζν Κοινών Τποςπγικών Αποθάζεων (ΚΤΑ), όζν θαη
Πποεδπικών Γιαηαγμάηων, κε αηομικό και κανονιζηικό σαπακηήπα, πνπ εθδίδνληαη,
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε πξόηαζε πεξηζζνηέξσλ Τπνπξγώλ.
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Πξνθεηκέλνπ, επνκέλσο λα αληηκεησπηζζεί ην θαηλόκελν ηεο πνιππινθόηεηαο
ζηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, παξαθαινύκε νη ππεξεζίεο λα πξνβνύλ άκεζα:
ηελ καηαγπαθή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο όισλ ησλ εμνπζηνδνηηθώλ
δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη θνηλώλ
ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ αηνκηθνύ ή θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κε ππνγξαθή
πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο Τπνπξγώλ,
ηελ επιζήμανζη, ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, όισλ εθείλσλ ησλ
πεξηπηώζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ηεο
θαηάξγεζεο σο κε αλαγθαίαο ηεο ζπλππνγξαθήο ηνπ Τπνπξγνύ ηνπο ζηελ έθδνζε
θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, όπνπ επηζπεύδνληα είλαη άιια Τπνπξγεία,
ηελ πποώθηζη για επεξεπγαζία ηων ζσεηικών πποηάζεών ηοςρ πξνο ηελ
ππεξεζία καο,
ζπκπιεξώλνληαο ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα πηλάθσλ, ώζηε λα πξνβνύκε ζηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ απαηηνύκελνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο.
Ζ αποζηολή ηων ζσεηικών ζηοισείων, η οποία μποπεί θα γίνεηαι ηλεκηπονικά
ζηη διεύθςνζη m.devetzi@ydmed.gov.gr, παπακαλούμε να ολοκληπωθεί ηο
απγόηεπο έωρ ηιρ 1/4/2013.
ΠΡΟΟΥΗ: Πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη λα πεξηέιζνπλ κε ζπζηεκαηηθό
ηξόπν ζηελ ππεξεζία καο, ζα πξέπεη ην ζπληνληζκό ηεο όιεο πξνζπάζεηαο να
αναλάβοςν οι απμόδιερ Γιεςθύνζειρ Οπγάνωζηρ και Απλούζηεςζηρ Γιαδικαζιών
ησλ Τπνπξγείσλ, ή αληίζηνηρεο, νη νπνίεο ζα θξνληίδνπλ λα ζπγθεληξώζνπλ θαη ελ
ζπλερεία λα πξνσζήζνπλ ζηελ ππεξεζία καο όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη ηηο ζρεηηθέο
πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ώζηε λα απνθεύγνληαη απνζπαζκαηηθέο απαληήζεηο.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηώλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε ζε έλα πξνεγνύκελν ζηάδην, θαηά ηελ
θαηάξηηζε δει. ησλ λνκνζρεδίσλ, ε παξνρή εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ
πξάμεσλ (θπα ή πδ), κε ηε ζπλππνγξαθή πνιιώλ Τπνπξγώλ, λα πεξηνξίδεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε ζύκπξαμε απηώλ απαηηείηαη γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο.
Η ππεξεζία καο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο ή πξόζζεηεο
πιεξνθνξίεο.
Ο Τποςπγόρ

Ανηώνιορ Μανιηάκηρ
Δζωηεπική Γιανομή:
Γξαθεία:
1. Τπνπξγνύ
2. Τθππνπξγνύ
3. Γεληθνύ Γξακκαηέα
4. Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ
5. Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ
Γραμματείασ του Υπουργείου
Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ
Γιώργοσ Μπάμπαλησ
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Α. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΓ

Τπνπξγείν:…………
Αξκόδηνο Τπάιιεινο: …………..
Σειέθσλν: …………..
E-mail: …………….

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ
ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ Ζ
ΔΚΓΟΖ ΠΓ

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ

ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣΔ
ΤΠΟΤΡΓΟΗ

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ *

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ *

* Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην θάζε Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα εθθξάζεη άπνςε αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ή
κε ηεο ζπλαξκνδηόηεηαο ηεο δηθήο ηνπ Πξντζηάκελεο Αξρήο (Τπνπξγνύ).
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Β. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΚΤΑ

Τπνπξγείν :…………
Αξκόδηνο Τπάιιεινο:…………..
Σειέθσλν…………..
E-mail :…………….

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ
ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ Ζ
ΔΚΓΟΖ ΚΤΑ

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ

ΤΜΠΡΑΣΣΟΝΣΔ
ΤΠΟΤΡΓΟΗ

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ *

ΤΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ *

* Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην θάζε Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα εθθξάζεη άπνςε αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ή
κε ηεο ζπλαξκνδηόηεηαο ηεο δηθήο ηνπ Πξντζηάκελεο Αξρήο (Τπνπξγνύ).
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