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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016   
 
 Αριθ. Πρωτ.: 
 ΔΟM/Φ. 20/οικ.33324 

 
 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15  Προς: 
 Όλα τα Υπουργεία  
Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών 
Γραμματέων και Αν. Γεν. Γραμματέων 
 
Κοιν.: 
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
 
(Η αποστολή με 
ηλεκτρονικόταχυδρομείο) 

Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα 

Τηλέφωνα: 213-1313.109, 133, 247, 
147 

Fax:   
E - mails: 

213-1313.117 
s.sideri@ydmed.gov.gr 
k.voutsina@ydmed.gov.gr 
m.devetzi@ydmed.gov.gr 
m.kappatou@ydmed.gov.gr 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων» 

Σχετ.:α)η με αριθ. πρωτ.   ΔΟΜ/Φ.20/οικ.2836/1-2-2016 επιστολή του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επαναξιολόγηση των 
δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων»και  
β)η με αριθ. πρωτ. ΔΟM/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου μας 
«Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων (ΑΔΑ: 
ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικώνεγγράφων της υπηρεσίας μας, με 
αντικείμενο την επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος - δομής των 
Υπουργείων, τίθεται, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα, η υλοποίηση των 
μεταρρυθμιστικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών των 
Υπουργείων με την έκδοση των οικείων Οργανισμών τους. 

 Ενόψει τούτου και καθώς η ανασυγκρότηση των κρατικών δομών διοίκησης 
έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού 
προγράμματος, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα στην υπηρεσία μας, το 
αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου 2017 τα σχέδια των σχετικών προεδρικών 
διαταγμάτων, συνοδευόμενων, απαραιτήτως, από τιςοικείεςεκθέσεις αξιολόγησης, 
όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013. 
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Η παρούσα επιστολή παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα και στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτείας των Υπουργείων, τα οποία 
καλούνται επίσης, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, να ολοκληρώσουν το έργο της 
αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών τους, προωθώντας στην υπηρεσία μας 
τα οικεία σχέδια προεδρικών διαταγμάτων μετά του αιτιολογημένου πορίσματος 
της Έκθεσης Αξιολόγησης με την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή και σχέδιο 
στελέχωσης των υπηρεσιών τους. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η έγκαιρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των 
Υπουργείων και λοιπών φορέων ανάγεται σε ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η 
έκδοση των επικαιροποιημένων Οργανισμών τους κατόπιν προηγούμενης 
αξιολόγησης των δομών τους αποτελεί μία εκ των βασικών και απαρέγκλιτων 
προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), το οποίο 
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄). 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενώ για κάθε άλλη πληροφορία 
ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Η Υπουργός 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 
 
 

Όλγα Γεροβασίλη 
 

 
Εσωτ. διανομή: 
- Γεν. Δ/νση Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών
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