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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

της Επιτροπής Παρακολούθησης  

του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

κατά τη 2η Συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2016 

 

 

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 

συνήλθε με την με αριθ. 2777/27-09-2016 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣΔΑ, κ. Δημήτρη 

Τσουκαλά, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση Προέδρου και Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ  

4. Παρουσίαση στοιχείων Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»: 

Α) Πρόοδος εφαρμογής Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

 εισήγηση, ως προς την επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα» 

 πρόοδος υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα - Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 

υλοποίησης - Πρόοδος υλοποίησης Σχεδίου Δράσης έτους 2016. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π.  
του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού» 
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 πορεία εφαρμογής δράσεων κάθετων τομέων πολιτικής & υλοποίησης Έργων 

Σημαία του Ε.Π. 

Β) Πλάνο Αξιολόγησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Γ)  Τροποποίηση κριτηρίων επιλογής πράξεων  

5. Οριζόντια θέματα: Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων  

6. Πορεία υλοποίησης κάθετων τομέων πολιτικής που αποτελούν προτεραιότητα για το ΕΠ 

ΜΔΤ  

 Ενημέρωση εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (τομέας Εσωτερικών) για τον κάθετο τομέα πολιτικής που αφορά 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Ενημέρωση εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κάθετο τομέα πολιτικής 

«Δικαιοσύνη» 

7. Συμπεράσματα - Αποφάσεις 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν είκοσι πέντε (25) από τα είκοσι εννέα (29) μέλη της Επ.Πα. με 

δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των συμμετεχόντων (Παράρτημα Ι). Στον ίδιο 

κατάλογο παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου από τον οποίο προκύπτει η παρουσία 

έντεκα (11) από τα δεκαεπτά (17) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Η έναρξη των εργασιών έγινε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης δεδομένης της 

απαρτίας της καθώς το ποσοστό των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου (86,21%) είναι ανώτερο από 

το ποσοστό του 60%, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας (Άρθρο 7) ως 

προαπαιτούμενο για την διαπίστωση της απαρτίας.  

Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις, τις 

τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των μελών της, στα επιμέρους θέματα, αποφασίζει κατά τη σειρά αυτών 

στην ημερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

Κατά την έναρξη των εργασιών της 2ης Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για 

την τροποποίηση της Απόφασης συγκρότησής της Επιτροπής σε σώμα (ΦΕΚ3133/29-9-2016) καθώς και 

για την επικείμενη τροποποίησή της με προσθήκη του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και έθεσε στην ολομέλεια ερώτημα σχετικά με την 

προτεινόμενη ημερήσια διάταξη. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της 

11ης.10.2016. 
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2. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης έθεσε στην ολομέλεια ερώτημα για την έγκριση των 

πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία και τα ενέκρινε ομόφωνα.    

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη συνέχιση 

της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, την υλοποίηση της στοχοθεσίας των υπουργείων και την πιλοτική εφαρμογή για 

συγκεκριμένους φορείς στο πλαίσιο του έργου e goal setting καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδας για τη 

στοχοθεσία προκειμένου να βοηθηθούν οι φορείς στην εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με το 

ν.4369/2016. 

Αναφορικά με τη στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι 

ολοκληρώθηκε η επικαιροποίησή της και έχει αποσταλεί στους θεσμούς. 

4. Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου  

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, κος Γ. Ιωαννίδης ανέφερε τις θετικές εξελίξεις 

από την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής ήτοι: τη συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

γεγονός που θα οδηγήσει σύντομα στην ικανοποίηση της αιρεσιμότητας 2.i και άρση της αυτοδέσμευσης 

του Προγράμματος. Επεσήμανε δε ότι η ύπαρξη της Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής προκαλεί αλλαγή στην 

αρχιτεκτονική σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων ΤΠΕ γι’ αυτό τον λόγω άλλωστε δεν έχουν προταθεί 

για έγκριση από την Επιτροπή νέες δράσεις εξειδίκευσης στο Θεματικό Άξονα ΙΙ. Αναφέρθηκε επίσης στην 

αναμονή περαιτέρω έργων εξειδίκευσης του κάθετου τομέα πολιτικής «Υγεία» με την ολοκλήρωση του 

σχεδιασμού της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και του κάθετου τομέα 

«Κοινωνική Ασφάλιση» με τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα για την επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του Προγράμματος αφορά σε 

τέσσερα έργα: την υποστήριξη  του Ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης της Γ.Γ. Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, την ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση της ποιότητας, ασφάλειας και αδειοδότησης του 

Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, την  ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης καταγγελιών της Γ.Γ. 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς και  την ανάπτυξη μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης της ΟΚΕ. 

5. Παρουσίαση στοιχείων υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ, κα Α. Καρκούλη – Καραμαντζάνη παρουσίασε την πρόοδο εξειδίκευσης του Ε.Π. 

ανά Θεματικό Άξονα και Ειδικό Στόχο. Επεσήμανε ότι η εξειδίκευση ορισμένων Ειδικών Στόχων του 

Προγράμματος (όπως του Α.2 «Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται 

σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών» και του Α.3 «Αύξηση των 

φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού 

ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση») 

υπολείπεται άλλων και ότι η διαφορά αναμένεται να καλυφθεί, αφενός με τις προτάσεις του Υπουργείου 
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Υγείας για την υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για 

τον Ειδικό Στόχο Α.2 και αφετέρου με την περαιτέρω ενεργοποίηση των οριζόντιων δράσεων, 

στοχοθεσίας, αξιολόγησης και βελτίωσης της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση για τον Ειδικό Στόχο Α.3. 

Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η εξειδίκευση των κάθετων τομέων προτεραιότητας και 

επισημάνθηκε ότι αναμένονται επιπλέον προτάσεις για τους τομείς προτεραιότητας «υγεία» και 

«κοινωνική ασφάλιση». Ειδικότερα, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι: 

 ο κάθετος τομέας πολιτικής «Φορολογία – δημοσιονομική διαχείριση» έχει έξι (6) εξειδικευμένες 

δράσεις συνολικού πρ/σμού 41.896.512,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,01% του συνολικού 

πρ/σμού εξειδίκευσης.   

 ο κάθετος τομέας πολιτικής «Δικαιοσύνη» έχει έξι (6) εξειδικευμένες δράσεις συνολικού πρ/σμού  

49.810.617,23€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,91% του συνολικού πρ/σμού εξειδίκευσης 

 ο κάθετος τομέας πολιτικής «Υγεία» έχει πέντε (5) εξειδικευμένες δράσεις συνολικού πρ/σμού  

17.605.607,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,21% του συνολικού πρ/σμού εξειδίκευσης 

 ο κάθετος τομέας πολιτικής «Κοινωνική Ασφάλιση» έχει τέσσερεις (4) εξειδικευμένες δράσεις 

συνολικού πρ/σμού 19.713.963,5 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,71% του συνολικού πρ/σμού 

εξειδίκευσης 

 ο κάθετος τομέας πολιτικής «τοπική αυτοδιοίκηση» έχει επτά (7) εξειδικευμένες δράσεις 

συνολικού πρ/σμού 35.670.000,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,53% του συνολικού πρ/σμού 

εξειδίκευσης 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ενεργοποίηση των  έργων σημαία του ΕΠ και για την  μελλοντική 

πιθανότητα αλλαγής/επικαιροποίησης του τίτλου του έργου «Μείωση του χρόνου Απονομής Σύνταξης από 

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών». Η αλλαγή του τίτλου και του περιεχομένου του 

συγκεκριμένου Έργου Σημαία θα προκύψει από τις προτεραιότητες που θα τεθούν από το Υπουργείο 

Εργασίας για τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.   

Συνοπτικά για τα έργα - σημαία η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το σύνολο τους (εννέα -9- έργα) έχει 

εξειδικευτεί,  τρία (3) έργα σημαία χρηματοδοτούνται από το ταμείο ΕΤΠΑ και ως εκ τούτου αναμένεται η 

ικανοποίηση της αιρεσιμότητας 2i για την περαιτέρω ενεργοποίησή τους με έκδοση Πρόσκλησης. Για 

πέντε (5) έργα έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, εκ των οποίων ένα 

(1) έργο σημαία (Ανασχεδιασμός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής και 

Διοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών) έχει Απόφαση Ένταξης με πρ/σμό 745.855,43€, και δύο (2) έργα – σημαία («Εθνική Πύλη 

Κωδικοποίησης Νομοθεσίας και διάθεση της με μορφές ανοιχτών δεδομένων» και «Σύστημα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού») έχουν καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης που αξιολογούνται από την ΕΥΔ. 

Επίσης, η ΕΥΔ βρίσκεται σε συνεργασία με τον φορέα άσκησης πολιτικής ΥΠΕΣΔΑ/τομέας Εσωτερικών για 

την έκδοση πρόσκλησης για το έργο σημαία «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού – πιλοτική λειτουργία»  
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Παρουσιάσθηκαν, οι υποχρεώσεις του Προγράμματος για δήλωση πιστοποιημένων δαπανών για την 

κάλυψη του 7% της πρόσθετης χρηματοδότησης έως το τέλος του έτους 2016 ανά διαρθρωτικό ταμείο 

(17.055.461€ Δ.Δ. για το  ΕΚΤ και  14.936.248€ Δ.Δ ΕΤΠΑ) καθώς και oi εκτιμήσεις της Διαχειριστικής 

Αρχής όπως αυτές προκύπτουν από το Action Plan 2016 (32.730.269,91€ Δ.Δ. για το ΕΚΤ και  

9.130.165,8€ Δ.Δ. για το ΕΤΠΑ). Επίσης τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν ότι, λόγω της 

αυτοδέσμευσης που συνδέεται με την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας 2i, στην παρούσα χρονική στιγμή η 

Διαχειριστική Αρχή δε δύναται να δώσει πρόβλεψη για περαιτέρω δαπάνες έως και 31-12-2016 για το 

ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό ο κος Ιωαννίδης πρότεινε να υπάρξει μια εξαίρεση της αυτοδέσμευσης για κάποια 

από τα έργα phasing ώστε η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης και ένταξης κάποιων 

από αυτά προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος σε δαπάνες ΕΤΠΑ για το έτος 2016. Επιβεβαίωσε δε ότι δεν 

θα πιστοποιηθούν δαπάνες πριν την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας.  

Η κα Καρκούλη – Καραμαντζάνη ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση τροποποίησης της 

μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων του Προγράμματος που περιλαμβάνεται στο φάκελο 

της 2ης Συνεδρίασης. Οι αλλαγές που προτείνονται προκύπτουν από την ανάγκη εναρμόνισής τους με το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) το οποίο εκδόθηκε μετά την 1η συνεδρίαση της Επ.Πα, την 

ενσωμάτωση παρατήρησης της ΕΣΑμεΑ και της βελτίωσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης λαμβάνοντας 

υπόψη ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη φύση των έργων (π.χ. ρόλος του φορέα λειτουργίας).  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων 

επιλογής πράξεων. 

Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις αλλαγές που έγιναν στο Πλάνο Αξιολόγησης 

που απεστάλη στα μέλη τον Δεκέμβριο του 2015 μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ, ως εξής: 

 οι μελέτες του αρχικού σχεδίου παρέμειναν ίδιες ως προς τον τίτλο, το περιεχόμενο, και το 

χρονοδιάγραμμα  

 ο προϋπολογισμός των μελετών προσαρμόσθηκε στο νέο αυξημένο ΦΠΑ  

 ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής αναφορικά με στοχευμένα αξιολογητικά 

ερωτήματα ανάλογα και με το είδος της αξιολόγησης. 

Επισημάνθηκε ότι το τελικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στο φάκελο της 2ης Συνεδρίασης έχει προκύψει 

από τη συνεργασία της ΕΥΔ με την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΣΣΑ και στις επιτροπές αξιολόγησης και 

παρακολούθησης που θα συγκροτηθούν για το σύνολο των μελετών, θα συμμετέχει εκπρόσωπος της 

ΕΥΣΕΚΤ ή της ΕΥΣΣΑ 

Τέλος, η Επιτροπή συζήτησε επί του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. το οποίο και ενέκρινε ομόφωνα. 

6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

Τα μέλη της Επ. Πα. του ΕΠ ΜΔΤ ενημερώθηκαν εκτενώς από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ κα 

Ζαρκοπούλου για την πρόοδο κάλυψης των γενικών και ειδικών/θεματικών αιρεσιμοτήτων του Ε.Π. 

Ειδικότερα για την αιρεσιμότητα που αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 11.ι αναφέρθηκε η 

ικανοποίησή της με: την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης για την ποιότητα και τη στοχοθεσία, το νόμο 

4369/16, την αυτοαξιολόγηση της χώρας και τέλος την έγκριση από πλευράς Ε.Ε. στις 3/10.  
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Η αιρεσιμότητα που αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 2c για την Ψηφιακή Ανάπτυξη δεν έχει 

ικανοποιηθεί ακόμα. Σημαντική εξέλιξη είναι η δημιουργία της κεντρικής δομής συντονισμού της πολιτικής 

και υλοποίησης των ΤΠΕ με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και στην παρούσα 

φάση η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής επικαιροποιεί το Σχέδιο Στρατηγικής για την Ψηφιακή 

Ανάπτυξη, το οποίο εκτιμάται ότι θα υποβληθεί ως ένα τελικό κείμενο στρατηγικής στο τέλος του μήνα 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

7.  Τοποθετήσεις μελών- Συζήτηση  

Στα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που έκαναν τοποθετήσεις περιλαμβάνονται: 

 Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. DG Empl, κος Svarz τόνισε το σημαντικό ρόλο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στις επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις και αναφέρθηκε στο ικανοποιητικό επίπεδο  

εξειδίκευσης του Προγράμματος και πιστοποίησης δαπανών για το ΕΚΤ.  

Αναφέρθηκε σε ζητήματα συντονισμού για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των 

έργων του μνημονίου και των έργων του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αναρωτήθηκε εάν η 

επικαιροποίηση της στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση θα επιφέρει αλλαγές στο Πρόγραμμα. 

Επεσήμανε ως θετικό το γεγονός της δημιουργίας της Γεν. Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

δεδομένου ότι αφενός είναι σημείο ικανοποίησης της αιρεσιμότητας για το 2i και αφετέρου θα 

λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόοδο εξειδίκευσης των κάθετων τομέων προτεραιότητας και την αναμονή 

των αποτελεσμάτων της υλοποίησης τους. 

 Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. DG Regio,  κ. Θάνου, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Γεν. Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής για την ψηφιακή στρατηγική, η οποία θα ενσωματώνει τη στρατηγική για τα 

ευρυζωνικά δίκτυα και τη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 Ο Ειδικός Γραμματέας διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, κος Γ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι η 

Επιτροπή Παρακολούθησης θα ενημερωθεί επίσημα, όταν ολοκληρωθεί η στρατηγική για τη ψηφιακή 

στρατηγική είτε από την Γεν. Γραμ. Ψηφιακής Πολιτικής είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. 

Οικονομίας που παρακολουθεί οριζόντια τις αιρεσιμότητες. 

Αναφορικά με τις μελέτες του Πλάνου Αξιολόγησης, αφορούν έργα αντιπροσωπευτικά του 

Προγράμματος και καλύπτουν σημαντικό προϋπολογισμό του. Σε αυτό το πλαίσιο, η α΄ μελέτη 

αξιολόγησης αφορά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης αφ’ ενός λόγω της σημασίας του ΕΚΔΑ 

για την αναβάθμιση της ποιοτικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και εφ’ ετέρου λόγω της 

χρηματοδότησής του τόσο από το προηγούμενο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» όσο και 

από το τρέχον Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Απαντώντας στον κο Jvarz αναφορικά με το συντονισμό επεσήμανε τη διαδικασία εξειδίκευσης του 

Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», όπου το σύνολο των προτάσεων προς εξειδίκευση που 

διαβιβάζονται στη Διαχειριστική Αρχή δεν έρχεται από τις επιτελικές δομές των αρμοδίων 

Υπουργείων αλλά διαβιβάζεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με αυτόν τον τρόπο οι οριζόντιες 
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παρεμβάσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο συνεργασίας, έχουν τον πολιτικό συντονισμό του 

ΥΠΕΣΔΑ, ο οποίος συμπληρώθηκε για τα έργα ΤΠΕ με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας 

Ψηφιακής Πολιτικής. 

Ο κος Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην πιθανότητα απώλειας πόρων το έτος 2016 δεδομένου ότι 

εκτιμάται η μη κάλυψη της προκαταβολής 7% για το ταμείο ΕΤΠΑ, γεγονός που οφείλεται αφενός 

στην μη έγκαιρη ικανοποίηση της αιρεσιμότητας 2.i και αφετέρου ότι το ΕΠ διαθέτει χρήματα ΕΤΠΑ 

μόνο για αυτή την επενδυτική προτεραιότητα. Επεσήμανε ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες των έργων 

phasing του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» δύνανται να καλύψουν το ποσό των περίπου 15Μ€ που 

αντιστοιχούν στην προκαταβολή για το ταμείο ΕΤΠΑ. Πρότεινε να δοθεί εξαίρεση στην ΕΥΔ ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» να εκδώσει Πρόσκληση για αυτά τα έργα και να τα εντάξει στο ΕΠ ΔΜ. Η 

πιστοποίηση των δαπανών θα γίνει εφόσον εγκριθεί η στρατηγική για την ψηφιακή πολιτική.  

 Η εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, κα Κούκουλα αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΣΑ και 

ΕΥΘΥ με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την ανάπτυξη 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση των 

κοινών δεικτών συμμετεχόντων του ΕΚΤ και την αποτύπωση του αποτελέσματος στο Ν. 4403/2016. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία στο εξής επιτρέπεται στις αρμόδιες υπηρεσίες να επεξεργάζονται όλα τ’ 

απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, χωρίς να υποβάλλονται από την κάθε 

Υπηρεσία χωριστά οι διαδικασίες γνωστοποίησης και αδειοδότησης αρχείων (και για τα 

«μεταφερόμενα» έργα). 

 Η εκπρόσωπος της ΕΑΣ, κα Μπισμπίκου αναφέρθηκε στην θετική πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 

2014-2020 και ειδικότερα του Ε.Π. ΜΔΤ και επεσήμανε την αναγκαιότητα επίτευξης των 

δημοσιονομικών στόχων δαπανών για το έτος 2016. 

 Ο εκπρόσωπος της Γεν. Γραμ. Ψηφιακής Πολιτικής κος Σαρρής, αναφέρθηκε στη στρατηγική για τη 

ψηφιακή πολιτική, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει υποβληθεί στην ΕΕ έως 30.10. Επεσήμανε δε ότι η 

ύπαρξη της Γεν. Γραμματείας αποτελεί κριτήριο εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας. Τονίσθηκε ο 

συντονιστικός ρόλος της Γεν. Γραμματείας σε επίπεδο σχεδιασμού, προτεραιοποίησης και 

υλοποίησης. Τίθενται κριτήρια μη επαναληψιμότητας έργων, κοστολόγησης και βιωσιμότητας έργων 

ΤΠΕ, ωριμότητας για την υλοποίηση. Η συνεργασία με τους φορείς/δικαιούχους και τις διαχειριστικές 

αρχές δεν περιορίζεται μόνο στην κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης αλλά είναι πιο ευρεία και 

ουσιαστικότερη. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, κος Τσιάμης αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχής των ΟΤΑ α και β 

βαθμού στην εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής. 

 Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, κ. Τσουκνίδας,  

αναφέρθηκε στο ρόλο του φορέα ως το ελληνικό AFCOS, δηλαδή το φορέα που συντονίζει συνολικά 

τα θέματα απάτης και διαφθοράς. Αναφέρθηκε στην επεξεργασία από τη Γεν. Γραμματεία ενός 
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συνολικού σχεδίου ενοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους καθώς και στην ανάγκη 

διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων ειδικότερα δε όταν αφορούν ζητήματα προσωπικών 

δεδομένων. 

 Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. DG Regio,  κ. Θάνου, αναφέρθηκε στο συντονισμό που θα πρέπει να υπάρχει 

τόσο μεταξύ των έργων του Άρθρου 25 όσο και μεταξύ ΕΠ ΜΔΤ και ΕΠΑΝΕΚ αλλά και με τα ΠΕΠ και 

εξέφρασε την ικανοποίηση της Επιτροπής τόσο για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Πολιτικής όσο και για την καλή συνεργασία με τα στελέχη της.  

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξορθολογισμού της εξειδίκευσης για τον Θεματικό Άξονα ΙΙ που 

χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, σύμφωνα με τη στρατηγική για την ψηφιακή πολιτική. Στο σημείο 

αυτό αναφέρθηκε και στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

Επισημάνθηκε η ανάληψη κοινής προσπάθειας για την κάλυψη του στόχου δαπανών για το ταμείο 

ΕΤΠΑ για το ΕΠ ΜΔΤ. 

 Απαντώντας, ο Ειδικός Γραμματέας διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, κος Ιωαννίδης 

αναφέρθηκε στη διαδικασία που υπάρχει ενημέρωσης των Διαχειριστικών Αρχών για τις μελέτες που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άρθρου 25 προκειμένου να μην υπάρξει επικάλυψη ή διπλή 

χρηματοδότηση. Αναφορικά με το συντονισμό με το ΕΠΑΝΕΚ και τα ΠΕΠ, σημείωσε το γεγονός ότι 

όλες οι Ειδικές Γραμματείες βρίσκονται υπό το ίδιο Υπουργείο υπό την πολιτική ευθύνη ενός 

Υφυπουργού. 

Αναφορικά δε με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, υπάρχει συνεργασία Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού με το ΥΠΕΣΔΑ και ήδη υπάρχουν δεσμευμένοι πόροι στο ΕΠ ΜΔΤ και στο ΕΠΑΝΕΚ.  

8. Ενημέρωση εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(τομέας Εσωτερικών) για τον κάθετο τομέα πολιτικής που αφορά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΑ, κος Πουλάκης παρουσίασε τη μεταρρυθμιστική στρατηγική για τον 

Τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής, είναι η δημιουργία 

ενός δημοκρατικά διαρθρωμένου πολιτικού, διοικητικού συστήματος σε τρία επίπεδα: Το Κεντρικό 

Κράτος, τις Περιφέρειες και τους Δήμους και με αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο κατώτατο 

επίπεδο και κοντά στους πολίτες.  

Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι: 

o η δημιουργία ενός όσο γίνεται επιτελικού κράτους που θα στηρίζεται στην πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση και τη διαβαθμική συνεργασία όλων των επιπέδων Διοίκησης.  

o η διοικητική και η επιχειρησιακή αναβάθμιση των ΟΤΑ. 

o η ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας. 

o η αποτελεσματική και διαφανής οικονομική διοίκηση των ΟΤΑ 

o η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής (διαλειτουργικότητα βάσεων δεδομένων και 

παροχής υπηρεσιών προς πολίτες). 
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Αναφέρθηκε στη σύσταση της Ειδικής Επιτροπή βάσει του Ν. 4366/2016 και στη λειτουργία των 

τεσσάρων (4) υποστηρικτικών υποομάδων. 

Επιβεβαίωσε ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι προς την κατεύθυνση ενεργοποίησης του έργου 

σημαία του ΕΠ ΜΔΤ. Εκτιμάται δε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί αρχές 2017.  

9. Ενημέρωση εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κάθετο τομέα πολιτικής 

«Δικαιοσύνη» 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κος 

Καρανικόλας αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τα έργα του Υπουργείου. Συγκεκριμένα παρουσίασε: 

o την πρόοδο του έργου της ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των πρακτικών των 

Δικαστηρίων, που αποτελεί έργο ΣΔΙΤ. 

o το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, α’ φάση και β’ 

φάση που αφορά τη δίκη χωρίς χαρτί.  

o Τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών  

Αναφέρθηκε επίσης στο τριετές πλάνο για τη Δικαιοσύνη, το οποίο έχει δυο βασικούς τομείς, έναν 

οριζόντιο κι έναν κάθετο. Ο οριζόντιος τομέας αφορά σε μεταρρυθμίσεις (θεσμικές, υποδομές) και ο 

κάθετος τομέας αφορά στις επιμέρους κατευθύνσεις της Δικαιοσύνης: Πολιτική Δικαιοσύνη, Ποινική 

Δικαιοσύνη, Διοικητική Δικαιοσύνη.  

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσθηκαν οι προτεραιότητες για τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό τρόπο 

επίλυσης των διαφορών καθώς και για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη π.χ. το Ηλεκτρονικό Πινάκιο και οι 

Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί. 

 

Συμπεράσματα - Αποφάσεις 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

καθώς και τα μέλη της Επ.Πα. για την καλή συνεργασία, και επεσήμανε τη συμβολή τους στη μέχρι τώρα 

πρόοδο των εργασιών.  

Εκφράστηκε η ικανοποίηση για τις προβλέψεις της ΕΥΔ με βάση τις οποίες υπερκαλύπτεται το 7% της 

προχρηματοδότησης για το ταμείο ΕΚΤ και επισημάνθηκε η ανάγκη ανάληψης πρόσθετων ενεργειών 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για διοικητικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της κάλυψης του 

στόχου δαπανών για το ΕΚΤ 

Συνοψίζοντας οι αποφάσεις της Επ. Πα. είναι: 

 Έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 30.6.2015 

 Έγκριση της τροποποίησης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων 

(παράρτημα ΙΙ) 

 Έγκριση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ (παράρτημα ΙΙΙ) 
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 Έγκριση του Πλάνου Αξιολόγησης (παράρτημα ΙV) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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