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(Αποζηολή με ηλεκηρονικό
ηαχυδρομείο)

ΘΔΜΑ: Γημοζίεςζη ηος επικαιποποιημένος «Μηηπώος Τπηπεζιών και Φοπέων
ηηρ Δλληνικήρ Γιοίκηζηρ» έηοςρ 2017
Σε ζπλέρεηα ηεο κε απ. ππωη.: ΓΟΑ/Φ.10/οικ.13091/11-5-2016 (ΑΓΑ:
7ΣΟΩ465ΦΘΔ-108) εγθπθιίνπ καο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε ππεξεζία καο
επηθαηξνπνίεζε εθ λένπ ην «Μηηπώο Τπηπεζιών και Φοπέων ηηρ Δλληνικήρ
Γιοίκηζηρ», εθεμήο «Μεηξψν».
Σθνπφο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ «Μεηξψνπ» είλαη ε αμηφπηζηε
θαηαγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ν ηνκέαο απηφο
νξηνζεηείηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ Α΄ 101),
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ Α΄ 50), ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α΄ 38), ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 4170/2013
(ΦΔΚ Α΄ 163) θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Σην «Μεηξψν» πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα, αλά επνπηεχνλ ππνπξγείν θαη κε
πξνζδηνξηζκφ ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο, φινη νη θνξείο δηαθξηλφκελνη, κεηαμχ άιισλ, ζε
ππαγφκελνπο θαη κε ππαγφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.
1892/1990, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθή, θάζε θνξά, ζρέζε εμάξηεζήο ηνπο απφ
ην Κξάηνο.
Σρεηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ην «Μεηξψν», ελψ βαζίδεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ην άξζ. 51 παξ. 1 ηνπ Ν. 1892/1990, εκπεξηέρεη ην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο λφκνο νξίδεη ηνλ ηνκέα απηφ. Έηζη ην «Μεηξψν» απνηειεί
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έλαλ «αζθαιή» θαηάινγν γηα ηνλ αλαγλψζηε (ρξήζηε) ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ
εξγαζία ηνπ, αξθεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ πνπ
θάζε θνξά ηνλ ελδηαθέξεη.
Γεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ «Μεηξψνπ» έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, ε
πξνζπάζεηα επηθαηξνπνίεζήο ηνπ είλαη κία δηαξθήο δηαδηθαζία. Σε απηήλ ηελ λεψηεξε
έθδνζε ηνπ «Μεηξψνπ» (Ινπλίνπ 2017), ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο – Τνκέαο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

(www.minadmin.gov.gr)

ζηη

θέζη

Γιοικηηική

Αναζςγκπόηηζη / Οπγάνωζη - Λειηοςπγία Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ / Μηηπώο
Γημόζιων Τπηπεζιών, έρνπλ ελζσκαησζεί φιεο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ έσο ηψξα
πξνθχςεη.
Γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνπκε παξαθαινχκε ην θάζε
Υπνπξγείν ή άιιε αξκφδηα Αξρή λα ειέγμεη εθ λένπ ηηο εγγξαθέο πνπ απηφ
πεξηιακβάλεη ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη θαη ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχεη,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζφηεηά ηνπο.
Παξαθαινχκε γηα ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο έρεηε λα καο ενημεπώζεηε
εγγπάθωρ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Πξνθεηκέλνπ δε ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη λα
πεξηέιζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηελ ππεξεζία καο ζα πξέπεη ην ζπληνληζκφ ηεο
φιεο πξνζπάζεηαο να αναλάβοςν οι απμόδιερ οπγανικέρ μονάδερ ζαρ, νη νπνίεο ζα
θξνληίζνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ θαη ελ ζπλερεία λα πξνσζήζνπλ ζηελ ππεξεζία καο ην
ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ-παξαηεξήζεσλ ζαο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη
απνζπαζκαηηθέο απαληήζεηο.
Τέινο, ππελζπκίδεηαη ε αλάγθε νξηζκνχ ζε θάζε Υπνπξγείν αξκνδίσλ νη νπνίνη,
έρνληαο ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζα επηθνηλσλνχλ
κε ηελ ππεξεζία καο θάζε θνξά πνπ ηίζεηαη ζέκα επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ππφςε
«Μεηξψνπ». Σην πιαίζην απηφ παξαθαιείζζε φπσο πξνβείηε ζηνλ νξηζκφ ππεπζχλσλ,
ζπκπιεξψλνληαο ηα νλνκαηεπσλπκηθά θαη ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ.
Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ε ππεξεζία καο είλαη ζηε
δηάζεζή ζαο.
Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία.
Με ενηολή Τποςπγού
Η Πποϊζηαμένη ηος Σμήμαηορ

οθία ιδέπη
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1) Γενική Γπαμμαηεία ηηρ Κςβέπνηζηρ
2) Όλα ηα Τποςπγεία
α. Γξαθεία Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ
β. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
γ. Γ/λζεηο επηθνξηηζκέλεο κε ηελ αξκνδηφηεηα επνπηείαο λνκηθψλ πξνζψπσλ
3) Όλερ ηιρ Γενικέρ και Διδικέρ Γπαμμαηείερ
- Γξαθεία Γεληθψλ, Αλαπιεξσηψλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
4) Όλερ ηιρ Ανεξάπηηηερ Γιοικηηικέρ Απσέρ
5) Όλερ ηιρ Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ
α. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γ/λζεσλ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
β. Γ/λζεηο Γηνίθεζεο
6) Τποςπγείο Οικονομικών
α. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
β. Γηεχζπλζε Κίλεζεο Κεθαιαίσλ, Δγγπήζεσλ, Γαλείσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
7) Δλληνική ηαηιζηική Απσή
- Τκήκα Δξεπλψλ Γεκνζίνπ Τνκέα ηεο Γ/λζεο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Γελ.
Γ/λζεο Σηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ
Δζωηεπική Γιανομή:
1) Γπαθείο Τποςπγού
2) Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα
3) Πποϊζηαμένοςρ Γενικών Γ/νζεων και Γ/νζεων ηος Τποςπγείος
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