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Σφνοψη Ζκθεςησ Απολογιςμοφ Δράςησ Υπηρεςιϊν  

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Μακεδονίασ-Θράκησ  

2018 

 
Για το ζτοσ 2018 θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων διοικθτικισ και οικονομικισ 

λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ  (ΑΔΜΘ) 

πραγματοποιικθκε από το Αυτοτελζσ Τμήμα Εςωτερικοφ Ελζγχου μζςω ςυμπλιρωςθσ 

δομημζνου ερωτηματολογίου από τισ οργανικζσ μονάδεσ του φορζα ςε επίπεδο 

Διεφκυνςθσ και τα Αυτοτελι Τμιματα. Εκτόσ των ποςοτικϊν ςτοιχείων που κατζδειξαν το 

είδοσ και το πλικοσ των ειςερχομζνων και εξερχομζνων εγγράφων και κατ’ επζκταςθ το 

εφροσ των αρμοδιοτήτων, ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία για τον αρικμό, το  είδοσ και τον 

προχπολογιςμό των ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ και δημόςιουσ φορείσ, κακϊσ και των 

προγραμμάτων ζργων με εξωτερική χρηματοδότηςη που ςυμμετζχουν ι/και εκτελοφν 

Υπθρεςίεσ τισ ΑΔΜΘ. 

Περαιτζρω, για πρϊτη φορά, ςυλλζχκθκαν ποιοτικά ςτοιχεία εκτίμηςησ τησ 

διοικητικήσ λειτουργίασ των Υπηρεςιϊν (π.χ. θ αρικμθτικι επάρκεια προςωπικοφ, οι 

διακζςιμοι οικονομικοί πόροι και ο  προχπολογιςμόσ, θ υλικοτεχνικι υποδομι και οι 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και θ επάρκεια των τεχνολογικϊν και πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων διοίκθςθσ) καταγράφηκαν ςυςτήματα διοίκηςησ  που αξιοποιοφν ι και 

εφαρμόηουν οι Υπθρεςίεσ τθσ ΑΔΜΘ (π.χ. Εγχειρίδια διαδικαςιϊν, εςωτερικζσ εγκφκλιοι, 

οδθγίεσ εργαςίασ κ.τ.λ.), αξιολογήθηκαν ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ  που ςυμβάλλουν 

αρνητικά ςτην λειτουργία των Υπηρεςιϊν  (π.χ. αςαφζσ και πολφπλοκο νομοκετικό 

πλαίςιο, ελλιπισ τυποποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, επικάλυψθ αρμοδιοτιτων, απουςία 

χριςθσ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ,  ζλλειψθ διαλειτουργικότθτασ Δθμοςίων 

Υπθρεςιϊν, ζλλειψθ επαρκοφσ προςωπικοφ, κ.τ.λ.) και τζθηκαν ςε αξιολογική κλίμακα 

ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ που δφνανται να ςυμβάλλουν ςτη βελτίωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ (π.χ. Βελτίωςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων, Απλοφςτευςθ και 

προτυποποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, Αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν (ΤΠΕ), 

Παροχι καλφτερθσ κακοδιγθςθσ και πλθροφοριϊν, Ενίςχυςθ υπαλλθλικοφ δυναμικοφ). 

 

Συνοπτικά, τα αποτελζςματα Δράςησ των Υπηρεςιϊν τησ ΑΔΜΘ παρουςιάηονται 

παρακάτω: 

Α. Οικονομικά Στοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018 

Τα προχπολογιςκζντα ζξοδα, όπωσ αρχικϊσ ψθφίςκθκαν και για τουσ τρεισ Ειδικοφσ 

Κωδικοφσ του Προχπολογιςμοφ(Ε.Φ. 997-23/071 Υπθρεςίεσ Εςωτερικϊν Υποκζςεων, Ε.Φ. 

997-23/072 Υπθρεςίεσ Χωροταξικισ και Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ, Ε.Φ. 997-23/073 

Υπθρεςίεσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων) ανιλκαν ςε  45.977.000,00€, ενϊ  τα 

διαμορφωκζντα ζξοδα όπωσ διαμορφϊκθκαν μετά τισ ςυντελοφμενεσ αναμορφϊςεισ ςε 

49.455.943,00€. Το ςφνολο των πλθρωμϊν ανιλκε ςε 46.406.808,56€, ενϊ οι μθ 

διατεκείςεσ πιςτϊςεισ ςε 3.049.134,44€. 
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Β. Συμβάςεισ με ιδιωτικοφσ και δημοςίουσ φορείσ 

 Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικήσ Δ/νςησ Χωροταξικήσ και Περιβαλλοντικήσ 

Πολιτικήσ ςφναψαν ςυνολικά 11 ςυμβάςεισ με ιδιϊτεσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

περίπου 455.966,00€, ενϊ 1 ςφμβαςη με φορζα του Δημοςίου ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 450.000,00€.  

 Οι Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ Γενικήσ Δ/νςησ Δαςϊν και Αγροτικϊν Υποθζςεων 

ςφναψαν ςυνολικά 325 ςυμβάςεισ με 105 ιδιϊτεσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου 

9.806.351,35€, ενϊ 2 ςυμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

123.560,00€. 

 Το Τμήμα Προμηθειϊν, Διαχείριςησ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχημάτων τησ Δ/νςησ 

Οικονομικοφ ςφναψε ςυνολικά 14 ςυμβάςεισ απευκείασ ανάκεςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ 

απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν.4412/16 και  96 ςυμβάςεισ κατόπιν 

προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν (ςυνοπτικϊν και ανοικτϊν). 

 Τζλοσ, το Τμήμα Συνοριακϊν Σταθμϊν τησ Δ/νςησ Οικονομικοφ το οποίο 

διαχειρίηεται τα ζςοδα τθσ παραγ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Αϋ237/1998) για 

τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των Συνοριακϊν Στακμϊν αρμοδιότθτασ Α.Δ.Μ.-Θ   

για το ζτοσ 2018 διαχειρίςτθκε το ςυνολικό ποςό 858.000,00€. 

Γ. Στοιχεία Προγραμμάτων Ζργων 

 Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικήσ Δ/νςησ Χωροταξικήσ και Περιβαλλοντικήσ 

Πολιτικήσ ςυμμετζχουν ςε 5 προγράμματα ζργων με εξωτερικι χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ περίπου 1.108.594,50€. 

 Οι Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ Γενικήσ Δ/νςησ Δαςϊν και Αγροτικϊν Υποθζςεων  

ςυμμετζχουν ςε 135 προγράμματα ζργων με εξωτερικι χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ περίπου 12.000.000,00€. 

Δ. Στοιχεία Διοικητικήσ Λειτουργίασ των Οργανικϊν Μονάδων 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται, ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου των απαντιςεων, θ 

αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθ διοικθτικι λειτουργία των 

Οργανικϊν Μονάδων τθσ ΑΔΜΘ . 
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Ε. Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν αρνητικά ςτην λειτουργία των Υπηρεςιϊν 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των απαντιςεων θ 

αξιολόγθςθ  των ςυγκεκριμζνων παραγόντων  από τισ Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ ΑΔΜΘ που 

κεωροφνται ότι ςυμβάλλουν αρνθτικά ςτθν λειτουργία των Υπθρεςιϊν . 

 

 

ΣΤ. Παράγοντεσ που μποροφν να ςυμβάλλουν θετικά ςτην αποτελεςματικότερη 

λειτουργία των Υπηρεςιϊν 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των απαντιςεων θ 

αξιολόγθςθ  των ςυγκεκριμζνων παραγόντων  από τισ Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ ΑΔΜΘ που 

κεωροφνται ότι μπορεί ςυμβάλλουν κετικά ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ των 

Υπθρεςιϊν . 
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