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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΟM/Φ. 20/οικ.18015 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1313.109, 133, 
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Fax:  
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m.devetzi@ydmed.gov.gr
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Προς:  
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Νομικών 
Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στη Γενική 
Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»
Σχετ.: α) η με αριθ.πρωτ.ΔΟM/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 
μας περί επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων (ΑΔΑ: 
ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) και
β) η με αριθ.πρωτ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.33324/29-12-2016 επιστολή της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών 
μονάδων

Στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής για την αναδιοργάνωση 
και τον εκσυγχρονισμό του Κράτους, ώστε να αποκτήσει συνεκτικές δομές και 
λειτουργίες, βασικής προτεραιότητας ζήτημα αποτελεί η άμεση ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επικαιροποίησης του οργανωτικού σχήματος - δομής και της 
στελέχωσης των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν 
στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών 
του Δημοσίου. 

Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι απαραίτητες 
ενέργειες έκδοσης των οικείων κανονιστικών διοικητικών πράξεων για το νέο 
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Οργανισμό/Κανονισμό Λειτουργίας των παραπάνω φορέων, προς τον σκοπό 
υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών τους. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω δράσης του Υπουργείου μας, για την επίσπευση του 
σχετικού έργου και την διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε βασικές οδηγίες, ως 
ακολούθως:

1. Νομοθετική εξουσιοδότηση:

α) ΝΠΔΔ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ:

Εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου για την αναδιάρθρωση της 
δομής και της στελέχωσης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αυτοτελών 
δημοσίων υπηρεσιών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μέσω 
προεδρικών διαταγμάτων, είναι το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει). Με τις υπόψη διατάξεις τέθηκε σε ισχύ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο 
οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς η έγκριση και τροποποίηση, δια 
προεδρικών διαταγμάτων, των νέων Οργανισμών προκύπτει πλέον με βάση εκθέσεις 
αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα 
αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμοστέα διαδικασία για τους 
παραπάνω φορείς μπορούν να αναζητηθούν στην αριθ. πρωτ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ. 
21424/9-8-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, με την 
οποία παρέχονται σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω προϋπόθεση περί 
προηγούμενης αξιολόγησης δομών-στελέχωσης και έγκρισης αυτής από το ΚΣΜ δεν 
αφορά:

i) στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού και τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 προβλέφθηκε ότι η οργάνωση αυτών διέπεται από τους 
Οργανισμούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται και αντικαθίστανται 
σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, καθώς και

ii) στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας του Υπουργείου 
Υγείας (π.χ. Νοσοκομεία) καθώς στην παρ. 6γ του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 34 του Ν. 4447/2016, 
προβλέφθηκε ότι η οργάνωση αυτών εξακολουθεί να διέπεται, μεταβατικά και έως 
31-12-2017, από τις κείμενες για αυτά ειδικές διατάξεις.

β) ΝΠΙΔ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφαρμοστέα είναι η οικεία κάθε 
φορά διάταξη του εξουσιοδοτικού νόμου, η οποία ειδικότερα προβλέπει τον τύπο της 
υπό έκδοση πράξης και τα αρμόδια προς υπογραφή/συνυπογραφή αυτής όργανα, 
προκειμένου για τη ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους.
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Συνεπεία των ανωτέρω, θα πρέπει, έως 31-7-2017, να προωθηθούν στην υπηρεσία 
μας, με συνημμένο το απαραίτητο υλικό:

α. προκειμένου για ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπές αυτοτελείς 
δημόσιες υπηρεσίες τα οικεία σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους 
Οργανισμούς των υπηρεσιών τους και

β. προκειμένου για ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές τα οικεία σχέδια είτε υπουργικών 
αποφάσεων είτε προεδρικών διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς/Κανονισμούς 
Λειτουργίας τους, ανάλογα με την εφαρμοστέα εξουσιοδοτική διάταξη και εφόσον, 
σύμφωνα με αυτήν, λαμβάνει χώρα συνυπογραφή τους και από την Υπουργό 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Άλλως εντός της ανωτέρω ημερομηνίας θα πρέπει 
απλώς να ενημερωθεί η υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών.

Υπογραμμίζεται ότι τα σχέδια των οικείων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που 
περιέρχονται στην υπηρεσία μας θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους 
οικείους Υπουργούς, άλλως επεξεργασία αυτών δεν θα λαμβάνει χώρα.

2. Κεντρικές κατευθύνσεις

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις 
οργανωτικού σχεδιασμού ως ακολούθως:

1. Η επιχειρούμενη αναδιοργάνωση σκοπό έχει να αποτιμήσει την διαμορφωθείσα 
κατάσταση στο πεδίο των δομών και της στελέχωσης, να εντοπίσει τυχόν 
προβλήματα και δυσλειτουργίες, να άρει τυχόν επικαλύψεις και να προτείνει 
αντίστοιχες βελτιωτικές κινήσεις. 

2. Βασική επιλογή, από την οποία θα προκύψει και καλύτερος συντονισμός, είναι η 
συγκέντρωση και υπαγωγή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
(Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κτλ) στο 
πλαίσιο μίας ενιαίας οργανικής μονάδας η οποία θα λειτουργεί στην έδρα του φορέα. 
Επισημαίνεται, βέβαια, ότι σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη, λόγω γεωγραφικής 
διασποράς, ύπαρξης δομών οι οποίες θα λειτουργούν σε άλλες, πλην της έδρας, 
περιοχές, προκύπτει ως δυνατή η σύσταση μονάδων σε αποκεντρωμένο επίπεδο, οι 
οποίες όμως θα υπάγονται οργανικά στην αντίστοιχη ιεραρχικά προϊστάμενη 
υπηρεσία της έδρας. 

3. Προτείνεται η εφαρμογή της αρχής του «εύρους εποπτείας» στην διάρθρωση των 
υπηρεσιακών μονάδων κάθε είδους, ώστε η εσωτερική τους διάρθρωση να 
περιλαμβάνει κατώτερου επιπέδου μονάδες, κατά προτίμηση τρεις, ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα και τον όγκο του εκτελούμενου έργου. 

4. Σε κάθε περίπτωση, το οργανωτικό επίπεδο των οργανικών μονάδων του φορέα 
πρέπει να δικαιολογείται με βάση το αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες αυτού 
και όχι να εξυπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες.
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5. Πρέπει να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση κλάδων προσωπικού και να επιδιώκεται η 
συγχώνευση ομοειδών κλάδων με κοινά ή συναφή καθήκοντα και προσόντα. Σχετική 
με το ζήτημα αυτό είναι η αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/οικ.7282/2/3/2017 
εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με ΑΔΑ: ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ και θέμα «Αξιολόγηση 
και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα». 

6. Με τους Οργανισμούς/Κανονισμούς καθορίζεται η οργάνωση των υπηρεσιών του 
φορέα στο σύνολό του, δηλ. τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών/ 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών του και προσδιορίζεται η ονομασία και η έδρα των 
οργανικών του μονάδων, οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι 
επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες 
των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι:

- Η αποτύπωση του σκοπού της Γενικής Δ/νσης γίνεται έχοντας ως γνώμονα 
την ευθυγράμμιση του στρατηγικού της ρόλου με την αποστολή του φορέα. Η 
εξειδίκευση της αποστολής σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης περιορίζεται στη 
διατύπωση γενικών και μη μετρήσιμων σκοπών και δεν επεκτείνεται σε 
εργαλεία και μεθοδολογίες. 
- O ρόλος των Δ/νσεων ταυτίζεται με την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Η 
επιχειρησιακή λειτουργία της Δ/νσης διατυπώνεται με τρόπο συγκεκριμένο, 
παρουσιάζοντας το έργο της στο πλαίσιο των στρατηγικών σκοπών της 
Γενικής Δ/νσης, απαντώντας στα ερωτήματα πως εξυπηρετεί αυτούς τους 
σκοπούς, τι επιδιώκει να πετύχει και με ποιο τρόπο. Στο επίπεδο επομένως 
των Δ/νσεων οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Δ/νσεων εξειδικεύονται 
περαιτέρω κατά τρόπο που να αποτυπώνει τον μετασχηματισμό τους σε 
συγκεκριμένους στόχους και σχέδια δράσης. 
- Η διατύπωση των αρμοδιοτήτων γίνεται σε επίπεδο Τμήματος, όπου και 
αποτυπώνεται ο εκτελεστικός ρόλος αυτού. Ειδικότερα η περιγραφή των 
αρμοδιοτήτων ενδείκνυται να είναι σύντομη, σαφής και κατανοητή, με σκοπό 
να υλοποιούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Δ/νσης.  

 3. Συνημμένο Υλικό

Για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών κατά την επεξεργασία από την 
υπηρεσία μας των σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων (για όσες 
επαναλαμβάνουμε το Υπουργείο μας είναι συναρμόδιο), θα πρέπει να προωθείται 
απαραιτήτως ως συνημμένο υλικό:

- τα οργανογράμματα του φορέα (παλαιό και νέο) καθώς και έγγραφο στο 
οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες και οι 
μονάδες που συνιστώνται/καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε 
χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο, 
- πίνακας στον οποίον θα ενσωματώνεται κάθε σχετική πληροφορία, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνονται, με συγκεκριμένο και αναλυτικό τρόπο, 
όλες οι αλλαγές  που διαφοροποιούν τον αριθμό των θέσεων προσωπικού του 
υπό εξέταση φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται (ανά κατηγορία 
εκπαίδευσης/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα) στις υφιστάμενες 
κατά το χρόνο προώθησής του οικείες οργανικές διατάξεις σε σχέση με τον 
αντίστοιχο αριθμό που προτείνεται στο προωθούμενο σχέδιο και
- εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου με την απαιτούμενη ανάλυση του 
κόστους - οφέλους που προκύπτει από την τυχόν 
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σύσταση/κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων ή/και θέσεων 
προσωπικού.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έγκαιρη, έως 31-7-2017, αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη 
Γενική Κυβέρνηση, καθώς και των λοιπών φορέων του Δημοσίου ανάγεται σε 
ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η έκδοση των επικαιροποιημένων 
Οργανισμών/Κανονισμών 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΄). 

Σε κάθε περίπτωση με την επιχειρούμενη αναδιοργάνωση αποσκοπείται η 
πραγματική αποτύπωση των αναγκών των φορέων. Σε περίπτωση μη αποστολής του 
σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, σας 
γνωρίζουμε ότι, το  Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα εφαρμοσθεί βάσει των 
υφιστάμενων Οργανισμών/Κανονισμών των υπηρεσιών των φορέων.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ) εποπτείας σας, που 
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία καλούνται, 
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω, να ολοκληρώσουν το έργο της 
αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών τους, έως 31-7-2017.

Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

                                                                                        Η Υπουργός  
  Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

                                                                                      Όλγα Γεροβασίλη

Εσωτ. διανομή:
- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Γεν. Γραμματέα
- Γεν. Δ/νση Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
- Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων 

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
- Γραφεία Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
- Πρόεδρος 
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 , 11523 ΑΘΗΝΑ 
contact@dpa.gr 

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 
- Πρόεδρος 
- Τμήμα Διοικητικού 
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 3, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ 
info@adae.gr 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
- Πρόεδρος 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
ΠΟΥΛΙΟΥ 6, 11523 ΑΘΗΝΑ 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
- Πρόεδρος 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5, 10564 ΑΘΗΝΑ 
ncrtv@otenet.gr 

Συνήγορος του Πολίτη 
- Συνήγορος 
- Τμήμα Διοίκησης 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, 11528 ΑΘΗΝΑ 

Επιτροπή Ανταγωνισμού 
- Πρόεδρος 
- Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
ΚΟΤΣΙΚΑ 1α, 104 34 ΑΘΗΝΑ 
kyritsakisd@epant.gr 
aglinou@epant.gr 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
- Πρόεδρος 
- Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
info@eett.gr 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 
- Πρόεδρος 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 132, 118 54, Αθήνα
info@rae.gr 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

mailto:ncrtv@otenet.gr
mailto:aglinou@epant.gr
mailto:info@rae.gr
ΑΔΑ: 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ
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- Πρόεδρος 
ΣΤΑΔΙΟΥ 29, 10110 ΑΘΗΝΑ
eaa@eaa.gr 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
- Πρόεδρος 
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων 
ΑΧΑΡΝΩΝ 17 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, 104 38 ΑΘΗΝΑ 
info@gamingcommission.gov.gr 

Συνήγορος του Καταναλωτή 
- Συνήγορος 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ 
grammateia@synigoroskatanaloti.gr 

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
- Πρόεδρος 
ΖΑΧΑΡΩΦ 3 , 11521 ΑΘΗΝΑ
secretary@eaiya.gov.gr 

Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) 
- Πρόεδρος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 , 10187 ΑΘΗΝΑ 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ) 
Πρόεδρος 
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 44, 11742 ΑΘΗΝΑ 
adipsecretariat@hqa.gr
 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης 
- Πρόεδρος 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11853 ΑΘΗΝΑ

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 
- Πρόεδρος 
- Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΚΤΙΡΙΟ 221, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 167 01 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
monada@aaiasb.gr 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 
- Πρόεδρος 
- Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
elstat@statistics.gr
e.sarantoulakis@statistics.gr 

Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) 
- Πρόεδρος 
ΧΑΝΔΡΗ 1 ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 18346 ΑΘΗΝΑ 

mailto:info@gamingcommission.gov.gr
mailto:adipsecretariat@hqa.gr
ΑΔΑ: 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων 
- Πρόεδρος 
- Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 , 10677 ΑΘΗΝΑ 
president.office@eaadhsy.gr 
t.alampasi@eaadhsy.gr 

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) 
- Πρόεδρος 
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, 10562 ΑΘΗΝΑ 
info@ras-el.gr 

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
- Πρόεδρος 
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 , 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ 
- Πρόεδρος 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, 15669 ΠΑΠΑΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
- Πρόεδρος 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 , 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ 
mail@eoe.ypepth.sch.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
- Πρόεδρος 
ΧΑΝΔΡΗ 1 ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 18346 ΑΘΗΝΑ 

 

mailto:t.alampasi@eaadhsy.gr
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