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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

κατά την 3η Συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2016 

 

Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα», συνήλθε με την με αριθ. 212/24-01-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Γενικού Γραμματέα του 

ΥΠΕΣΔΑ, κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση πρακτικών 2ης 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» 

 πρόοδος υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο, δείκτες ΕΠ, 8η επικαιροποίηση εξειδίκευσης εφαρμογής και 

πλαίσιο επίδοσης) 

 πορεία εφαρμογής δράσεων κάθετων τομέων πολιτικής & υλοποίησης 

Έργων Σημαία του Ε.Π. 

 σχέδιο δράσης έτους 2018 –προβλήματα προς αντιμετώπιση 

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

 πορεία ανάθεσης μελετών αξιολόγησης 

 πρόταση επικαιροποίησης Πλάνου Αξιολόγησης 

Γ) Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του ΕΠ 

5. Οριζόντια θέματα  

6. Συμπεράσματα - Αποφάσεις 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
ΜΟΝΑΔΑ Α1  
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Στη συνεδρίαση παρέστησαν είκοσι έξι (26) από τα τριάντα ένα 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 εννέα (9) από τα δεκαπέντε (15) 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 (83,87%) 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 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 3ης Συνεδρίασης της 

08ης.02.2018. 

2. Έγκριση πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

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

των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία και τα ενέκρινε ομόφωνα.    

3. Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου  

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ, κος Γ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στις 

εξελίξεις από την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής όπως και στις προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ.  

Στις σημαντικότερες εξελίξεις περιλαμβάνονται:  

 η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα πλαίσια της τεχνικής 

αναπροσαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2017. Η αναθεώρηση αφορούσε στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από πόρους του ΕΚΤ (22 Μ€ Κοινοτική Συνδρομή) και 

στην ανακατανομή πόρων από την περιφέρεια Αττικής (περισσότερο αναπτυγμένη 

περιφέρεια) στις λιγότερο αναπτυγμένες. Παράλληλα, έγινε μεταφορά πόρων από τις 

Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιφέρειες στην Περιφέρεια Αττικής στο ΕΠΑΝΑΔ, χωρίς να 

επηρεάζεται η συνολική κατανομή πόρων στις περιφέρειες του ΕΣΠΑ,  

 η αναθεώρηση του Προγράμματος που προγραμματίζεται το έτος 2018, η οποία αφορά 

κυρίως σε μεταφορά πόρων ΕΤΠΑ από το ΕΠΑΝΕΚ προκειμένου να 

συγχρηματοδοτηθεί το μεγάλο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, μόνο από το ΕΠ ΜΔΤ.  

 η εξειδίκευση του μεγάλου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» στο σύνολο της 

συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης, ύψους 182Μ€, εκ των οποίων 134Μ€ θα αφορούν 

επιλέξιμη μη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη. 

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» προβλεπόταν να συγχρηματοδοτηθεί από δύο Ε.Π., το ΕΠ ΜΔΤ 

και το ΕΠΑΝΕΚ. Από την έγκριση των δύο Ε.Π. υπήρχε ο προβληματισμός για την 

χρηματοδότηση του έργου από δύο διαφορετικές πηγές. Στη βάση αυτού του 

προβληματισμού αποφασίσθηκε να συγχρηματοδοτηθεί από ένα μόνο ΕΠ, το ΕΠ ΜΔΤ.  

Αναλυτική περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης του έργου θα αναφέρεται στην 

σχετική απόφαση ένταξης του έργου. 
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 Η 8η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εκτός του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» περιλαμβάνει: 

o νέες δράσεις που αφορούν: στην ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και 

επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, 

στην αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων κράτησης με 

έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, στην  αναβάθμιση του 

ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΛΓΑ  

o αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης Β.1.1.1 «Ανάπτυξη 

υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες 

των δημοσίων φορέων» προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις που 

συνεισφέρουν στην αναμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος 

 

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν το 

επόμενο χρονικό διάστημα, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:  

 η υπερδέσμευση κατά την φάση της εξειδίκευσης του Θεματικού Άξονα Β «Ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντιμετωπίζεται με την ενεργοποίηση διαδικασίας 

εξυγίανσης της εξειδίκευσης, η οποία αρχικά εστιάζει στην επανεκτίμηση των 

προϋπολογισμών των έργων από τους δικαιούχους σε συνεργασία και με τη Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ). Στη συνέχεια, αναλόγως την φάση υλοποίησης 

των έργων (ένταξη, δημοπράτηση) υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του 

απαιτούμενου πρ/σμού για την υλοποίηση της πράξης. 

 η πλήρης ενεργοποίηση του ΕΠ σύμφωνα με τις εκδοθείσες προσκλήσεις. 

Επισημάνθηκε όμως η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων ένταξης, η οποία είναι 

ενδεικτική της ωριμότητας των δράσεων από τους δικαιούχους λαμβάνοντας υπόψη το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση των Προσκλήσεων από την ΕΥΔ 

μέχρι την υποβολή ΤΔΠ από τους δικαιούχους. 

 η ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων από τους 

δικαιούχους, με έμφαση στην αξιοποίηση παράλληλων διαδικασιών για την όσο το 

δυνατόν μείωση των καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στην ενεργοποίηση 

των διαδικασιών απλοποιημένου κόστους και στην εκπόνηση μελέτης ανάλυσης 

κινδύνων (risk analysis) των έργων. Στόχος είναι η κάλυψη των δαπανών τα έτη 2019 

και 2020, δεδομένου ότι για το τρέχον έτος δεν υπάρχει ζήτημα κάλυψης του στόχου 

δαπανών από την εφαρμογή του κανόνα ν+3.  

 για την έγκριση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» από την ΕΕ θα υποβληθεί φάκελος μεγάλου 

έργου. Για την ετοιμασία του φακέλου μεγάλου έργου, θα ζητηθεί η συνδρομή των 

εμπειρογνωμόνων  “JASPERS” και σύντομα αναμένεται να υποβληθεί το σχετικό αίτημα 

από την ΔΑ, για να ξεκινήσει και τυπικά η σχετική διαδικασία. 

Τέλος επισημάνθηκε η ανάπτυξη ύπαρξης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

Δημόσια Διοίκηση και στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η 

επιχειρηματολογία της ύπαρξής του, θα πρέπει να στηρίζεται σε ποσοτικά/ μετρήσιμα 

αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου ως απόρροια μελετών αξιολόγησης συγκεκριμένων 

έργων. 

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

Α) Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ, κα Α. Καρκούλη – Καραμαντζάνη παρουσίασε με ποσοτικά 

στοιχεία: 

 τα χαρακτηριστικά της 8ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ 

και επεσήμανε την καθυστέρηση στην εξειδίκευση των ειδικών στόχων Α.3 «Αύξηση 
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των φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας, 

αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση» και Γ.1 «Αύξηση των φορέων της δημόσιας 

διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές νέα συστήματα αξιολόγησης και 

ορθολογικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού». Ειδικότερα ο Ειδικός Στόχος Γ.1 

επηρεάζει αρνητικά την επίτευξη του δείκτη του πλαισίου επίδοσης Τ4634 «αριθμός 

μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα».  

 τη συνεισφορά των κάθετων τομέων πολίτικης στην εξειδίκευση και υλοποίηση του ΕΠ 

ΜΔΤ. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ομαλή ενεργοποίηση των κάθετων τομέων 

πολιτικής: υγεία, κοινωνική ασφάλιση, μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω εντατικοποίησης 

στους τομείς που δεν υπάρχουν ακόμα νομικές δεσμεύσεις.  

 την πρόοδο υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα και επεσήμανε:  

o την καθυστέρηση υποβολής ΤΔΠΠ νέων έργων στο πλαίσιο Προσκλήσεων που 

έχουν εκδοθεί στον Θεματικό Άξονα Ι,  

o την ανάγκη συνέχισης της επιτάχυνσης υλοποίησης του Θεματικού Άξονα ΙΙ σε 

συνέχεια διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της ΓΓΨΠ για τη συμβατότητα έργων 

με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Επισημάνθηκε η επιτάχυνση των 

διαδικασιών διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από τη ΓΓΨΠ κατά το 2ο εξάμηνο 

του 2017.  

o τη συνεισφορά των σχολών κατάρτισης στην υλοποίηση του Θεματικού Άξονα ΙΙΙ 

και γενικότερα του ΕΚΤ 

o την υστέρηση στην υλοποίηση συστημικών δράσεων αναβάθμισης των 

πολιτικών διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 

 την εκτίμηση επίτευξης των δεικτών του πλαισίου επίδοσης. Ειδική αναφορά έγινε για 

τους δείκτες:  

o Τ4618 «αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου» για 

τον οποίο η εκτίμηση κάλυψής του με τα στοιχεία της ΕΥΔ ανερχόταν στο 62%. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ενημέρωση του Υπ. Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κατά την ετήσια συνάντηση του Προγράμματος ότι στους 

στόχους του ΥπΔΑ είναι να προστεθούν 4 νέες τομείς νομοθεσίας (διοικητικές 

διαδικασίες, διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, διαφάνεια και διακυβέρνηση, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση) αναμένεται η πλήρης κάλυψη της ενδιάμεσης τιμής 

στόχου. 
o Τ4634 «αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού 

του δημόσιου τομέα», ο οποίος δεν ικανοποιείται πλήρως, δεδομένου ότι ένας 

αριθμός μελετών πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συνδρομή του ΕΠ.  

Θετικό γεγονός όμως θεωρείται η απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης για την άμεση ενεργοποίηση του έργου – σημαία  «Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)». Ο δείκτης που 

συνδέεται με την υλοποίηση του έργου, Τ4633 «αριθμός έργων δημιουργίας και 

εφαρμογής ενιαίου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

της δημόσιας διοίκησης», θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον δείκτη επίδοσης 

Τ4634. Σε αυτή την περίπτωση, το ορόσημο δεν θα πρέπει να αφορά την 

ολοκλήρωση έργου το 2018, αλλά να τεθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο.  

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΠ και σε συνεργασία με την ΕΑΣ θα 

εξετασθεί πως θα αντιμετωπισθεί ο συγκεκριμένος δείκτης.  
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 τις υποχρεώσεις του Προγράμματος για δήλωση πιστοποιημένων δαπανών για το έτος 

2018  σύμφωνα με τον κανόνα ν+3 

 

Β) Η Προϊσταμένη της μονάδας Α1, κα Π. Αγγελοπούλου παρουσίασε την επικαιροποίηση του 

Πλάνου Αξιολόγησης σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό, τον χρονοπρογραμματισμό και το 

φυσικό αντικείμενο των μελετών. Ειδικότερα έγινε παρουσίαση των μελετών αξιολόγησης: 

 «Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», για την οποία 

υπογράφεται σύμβαση ύψους 36.580€ 

 «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ», για την οποία  έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη στις 29.1.2018 

 «Ενδιάμεση Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ 

"Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο και προτάσεις βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας», για την οποία εκπονούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης και αναμένεται να δημοσιευτεί το β τρίμηνο του 2018 

 

Γ) Η Προϊσταμένη της μονάδας Γ, κα Μ. Σύρου ενημέρωσε τα μέλη της Επ.Πα. του ΕΠ ΜΔΤ για 

την υλοποίηση της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος. 

Ειδικότερα, η κ.Σύρου αναφέρθηκε: 

 στην παροχή χρήσιμων οδηγιών και καλών πρακτικών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

προς τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους  

 στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΜΔΤ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ 

 στην χρηματοδότηση υλοποίησης αφιερωμάτων, όπως για παράδειγμα «Ισότητα των 

δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών», «Υγεία, Ασφαλιστικό Σύστημα», «Δημόσια 

Διοίκηση, Γραφειοκρατία», με τα οποία το ευρύ κοινό γνώρισε τους άξονες 

προτεραιότητας του προγράμματος σε πέντε (5) φεστιβάλ 

5. Τοποθετήσεις μελών- Συζήτηση  

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

Επιχειρησιακού Προγράμματος στις επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις και αναφέρθηκε στο 

ικανοποιητικό επίπεδο  υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και στην σημασία του 

συντονισμού των εμπλεκομένων μερών ώστε να υπάρξει βέλτιστη υλοποίηση των έργων.   

Αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα των μεγάλων έργων, τα οποία απαιτούν ισχυρές 

πολιτικές αποφάσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η 

διερεύνηση της απλοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται, ώστε να τηρηθεί ο 

προγραμματισμός υλοποίησης των έργων.  

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΕΠ ΜΔΤ μπορεί να προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία 

αν υλοποιηθεί με καλό στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο, το οποίο αναγνωρίζεται από 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η προστιθέμενη αξία του ΕΠ ΜΔΤ εντοπίζεται στον 

εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καθώς και στην αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού της, η οποία θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.  

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Γ. Θεοδωράκης, σχολίασε θετικά την 

πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ και τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των απαιτούμενων 

ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων από τους δικαιούχους. Αναφέρθηκε στην 

αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για όλη τη δημόσια διοίκηση και στη 
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συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών για την προετοιμασία του φακέλου μεγάλου 

έργου και την υποβολή του στην Ε.Ε. 

 Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Γ. Φίρμπας, 

αναφέρθηκε:  

o στην αποτελεσματική συνεργασία με την ΕΥΔ ΜΔΤ και την Ειδική Γραμματεία, 

o στην ομαλή υλοποίηση του ΕΠ ΜΔΤ, το οποίο αν και «μικρό» σε οικονομικά μεγέθη 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει βαρύνουσα σημασία για την ανάπτυξη της χώρας 

κρίνοντας από το περιεχόμενο των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται και τα 

αποτελέσματα αυτών. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά το ΕΠ ΜΔΤ ένα πολύ 

ιδιαίτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, 

του οποίου η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να 

υποσκάπτεται από τους κανόνες απορροφητικότητας δαπανών.   

o στους δημοσιονομικούς στόχους σχετικά με την απορρόφηση 

συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

κανόνα ν+3. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταρτισθούν Σχέδια Δράσης δαπανών, 

τονίζοντας ότι σε περίπτωση αστοχίας θα επηρεασθούν αρνητικά οι δικαιούχοι. 

Επίσης, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο www.espa.gr ενόψει της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου και να υποστηρίξουν ενεργά την πολιτική συνοχής της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, κος Τσιάμης αναφέρθηκε στη στενή και αποτελεσματική 

συνεργασία της ΚΕΔΕ με την Ένωση Περιφερειών, το Υπουργείο Εσωτερικών και την 

ΕΕΤΑΑ, και στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ- ΥΠΕΣ- ΕΝΠΕ για την 

υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης για το έργο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση 

διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α και Β βαθμού – πιλοτική λειτουργία». 

 Η πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα  Καμτσίδου αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με 

την ΕΥΔ ΜΔΤ και στη σημαντική συνεισφορά του ΕΚΔΔΑ  στο ΕΠ στην δήλωση δαπανών 

(29 εκ.ευρώ). Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το ρόλο της ΕΣΔΔ στη διαμόρφωση των 

μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, και στη διενέργεια επιμορφωτικών 

προγραμμάτων του ΙΝΕΠ σε κρίσιμα θέματα, τα οποία συνεισφέρουν στην υλοποίηση 

μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρθηκε το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης 

ελεγκτικής επάρκειας που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Γενικό Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ, κ. Ν. Πολίτης, αναφέρθηκε επιγραμματικά στα έργα της ΑΑΔΕ 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΜΔΤ και εντάσσονται στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της 

ΑΑΔΕ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος πενταετίας.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, κ. Β. Ζαχαρόπουλος, αναφέρθηκε στο ότι το 

Υπουργείο Υγείας έχει ωριμάσει σε μεγάλο βαθμό τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΠ και  έχει ξεκινήσει την υλοποίησή τους. Ειδικά για το έργο «Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας» ανέφερε ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού αναμένονται να 

λειτουργήσουν 100 ΤΟπικές Μονάδες Υγείας. 

 Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Δ. Παπαδόπουλος, 

επισήμανε την ανάγκη επίσπευσης και απλοποίησης των διαδικασιών ένταξης έργων, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σπουδαίας δομικής αλλαγής που βρίσκεται σε 

εξέλιξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.    

http://www.espa.gr/
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6. 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.  

Συνοψίζοντας οι αποφάσεις της Επ. Πα. είναι: 

 Έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 

30.6.2015 

 Έγκριση της 8ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ (παράρτημα ΙΙ).  

 Έγκριση της συγχρηματοδότησης του μεγάλου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» από το ΕΠ ΜΔΤ, 

συνολικού πρ/σμού 182.385.818,16 €. 

 Τροποποίηση του Πίνακα 27 «Κατάλογος μεγάλων έργων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  με την προσθήκη του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και εξουσιοδότηση της ΕΥΔ ΕΠ 

ΜΔΤ προκειμένου να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις στα κείμενα ή σε επιμέρους 

στοιχεία του πίνακα έως την οριστική έγκρισή της από την Ε.Ε. 

 Έγκριση της υποβολής του φακέλου μεγάλου έργου στην Ε.Ε., για την εκπόνηση του 

οποίου θα ζητηθεί η συνδρομή των εμπειρογνωμόνων JASPERS  

 Έγκριση της επικαιροποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης (παράρτημα ΙΙΙ) 

 Έγκριση της αλλαγής τίτλου σε έργα σημαία (παράρτημα ΙV) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
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