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«Άρθρο 6

1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων με βαθμό 1ο

της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό

αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και

διοικητική εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

2. Περαιτέρω συνιστώνται με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών

Γραμματέων, ως προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005 (A' 98) και

των Γενικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών

Γραμματέων, ως προϊσταμένων των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (A'

98) και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις. [2]

3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς της παραγράφου 1 καθώς και οι Τομεακοί και

Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς της παραγράφου 2 τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των

υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι

αρμοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των Τομεακών και

Ειδικών Το μεακών Γραμματέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική

λεπτομέρεια.

5. Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Διοικητικών Γραμματέων και των Τομεακών Γραμματέων

αντιστοιχούν στις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.

5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Αναπληρωτών

Διοικητικών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων αντιστοιχούν στις αποδοχές των

Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 9

του ν. 4354/2015.[5] » [1] [6] 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

[1] Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε από το άρθρο 170 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α'). 

 

[2] Για τις υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα άσκησης καθηκόντων, τη σύγκρουση συμφερόντων κατά την

άσκηση των καθηκόντων και τις υποχρεώσεις μετά τη λήξη των καθηκόντων, των προσώπων που

διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.

4369/2016 (Α' 33) δείτε τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 αντίστοιχα του N. 4440/16 (ΦΕΚ 224/02.12.2016

τεύχος Α').

[3] Απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03.02.2017 (ΦΕΚ

272/06.02.2017 τεύχος Β'): Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν.

4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις

των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και

πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224). 

[4] Βλ. άρθρα 20 έως 23 του N. 4440/16 (ΦΕΚ 224/02.12.2016 τεύχος Α'). 
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[5] Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 98 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α'). 

[6] Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'): «1. Στο

Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό

Εσωτερικών. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή

δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Παράλληλα, ασκεί αποτελεσματικό συντονισμό, εποπτεία, ιεραρχικό έλεγχο και καθοδήγηση της

υπαγόμενης σε αυτήν Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με το σύνολο των

αρμοδιοτήτων και των τμημάτων της, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 16α του π.δ. 105/2014 (Α'

172).

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας με βαθμό 1ο της

κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Μέχρι τη

θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του

ν. 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων του άρθρου 10 του ν.

4369/2016, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού

και του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τις κείμενες διατάξεις για τους Ειδικούς Γραμματείς, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται

πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του ικανότητα σε

ζητήματα συναφή με τις αρμοδιότητές του και διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις

ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση

επίτευξης στόχων. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο

πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τομεακούς Γραμματείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α'

33), ως ισχύει, εφαρμόζονται και για τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου

Εσωτερικών. Η θητεία του Γραμματέα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέου, η παράταση

όμως δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Οι διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α' 98), ως ισχύει, και

ιδιαίτερα του άρθρου 53 και των παραγράφων 13 έως 17 του άρθρου 55 αυτού, ισχύουν και για τον

Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας. Το Γραφείο του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στελεχώνεται από

υπαλλήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό

Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.»
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