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Η ππεξεζία καο θαηήξηηζε ην «Μεηξών Υπεξεζηώλ θαη Φνξέσλ ηεο
Διιεληθήο Γηνίθεζεο» θαη θαηαβάιεη ζπλερώο πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ.
Τν «Μεηξών…», απνηειεί αλαιπηηθή ή θαηά θαηεγνξίεο θαηαγξαθή ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κε αλαθνξά, ζηε
λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ζηελ ππαγσγή ηνπο ή κε ζην δεκόζην ηνκέα πνπ ζπλεπάγεηαη
θαη δηαθνξεηηθή, θάζε θνξά, ζρέζε εμάξηεζήο ηνπο από ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ
θξάηνπο.
Σθνπόο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ «Μεηξώνπ..» είλαη ε
αμηόπηζηε θαηαγξαθή ησλ πνηθίιεο λνκηθήο κνξθήο θνξέσλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
πνπ επνπηεύνληαη από ην θξάηνο θαη νη νπνίνη ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ Γεκόζηνπ
Τνκέα, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε ζρεηηθήο κε ηνπο θνξείο απηνύο πνιηηηθήο.
Πέξαλ ηνύηνπ, ε θαηαγξαθή απηή δηεπθνιύλεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο δεκόζηεο
ππεξεζίεο όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ θνξέσλ ηεο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ηνπο δηέπεη, γεγνλόο ην νπνίν
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίιπζε δπζρεξεηώλ θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ
πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε λνκηθή ηνπο πξνζσπηθόηεηα.
Δπεηδή όκσο ην πεξηερόκελν ηνπ «Μεηξώνπ…» έρεη δπλακηθό ραξαθηήξα,
ππόθεηηαη δειαδή ζε ζπλερείο αιιαγέο, ε πξνζπάζεηα επηθαηξνπνίεζήο ηνπ πξέπεη
λα είλαη αδηάθνπε. Η επηθαηξνπνίεζή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε κάιηζηα ζπγθπξία είλαη
επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ όηη παξαηεξνύληαη πνιιέο κεηαβνιέο σο πξνο ηηο
ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ππνπξγείν ή ηνπο θνξείο πνπ επνπηεύεη, ιόγσ ηεο
ζπγρώλεπζεο ή επαλαζύζηαζεο
ππνπξγείσλ θαη ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο (π.δ. 189/2009 ΦΔΚ Α΄221 θαη 96/2010 ΦΔΚΑ΄170) θαη ηεο
θαηάξγεζεο θαη ζπγρώλεπζεο Υπεξεζηώλ, Οξγαληζκώλ θαη Φνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ
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ηνκέα πνπ έγηλαλ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.3895/2010 θαζώο θαη ιόγσ ηεο εθαξκνγήο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (λ.3852/2010) θαη ησλ ξηδηθώλ αιιαγώλ πνπ
επέθεξε ζηελ ζπγθξόηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θξαηηθώλ πεξηθεξεηώλ.
Σην πιαίζην απηό, πξνβαίλνπκε ζηελ έθδνζε ηνπ «Μεηξώνπ…» έηνπο 2011
ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί νη αιιαγέο πνπ έρνπλ έσο ηώξα πξνθύςεη θαη ζηελ
επαλαδεκνζίεπζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο www.gspa.gr ζηη θέζη Γημόζια Γιοίκηζη/
Οργάνωζη.
Γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεύνπκε παξαθαινύκε λα καο
απνζηείιεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο γηα ην λέν «Μεηξών…». Δηδηθόηεξα
παξαθαινύκε, ην θάζε ππνπξγείν λα ειέγμεη θαη πάιη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη
ην «Μεηξών…» ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ επνπηεύεη
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ εγγξαθώλ, ειδικά ως προς ηο αν
σπάγονηαι ή δεν σπάγονηαι οι θορείς ποσ εποπηεύει ζηο δημόζιο ηομέα ηοσ
άρθροσ 51 παρ. 1 ηοσ ν.1892/1990 και λα καο ελεκεξώζεη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ θαη
όρη αξγόηεξα από ηη Γεσηέρα 4 Απριλίοσ. Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε
εγγξάθσο ηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη δηνξζώζεηο όζν θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη εγγξαθέο ζην Μεηξών είλαη νξζέο.
Ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή (4 Απξηιίνπ) θαη αθνύ ελζσκαησζνύλ νη
ηπρόλ απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ην επηθαηξνπνηεκέλν «Μεηξών…» ζα αλαξηεζεί εθ
λένπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο πνπ ζεκεηώλεηαη πην πάλσ.
Τελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα δηεπθνιύλεη ν νξηζκόο ζε θάζε
ππνπξγείν ελόο αξκνδίνπ ππαιιήινπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ νη νπνίνη ζα έρνπλ
ζπληνληζηηθό ξόιν ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ζα επηθνηλσλνύλ κε
ηελ ππεξεζία καο.
Γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο ή πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ε αξκόδηα ππεξεζία καο
είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία.
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