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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

 

2η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Η.   ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

- Έλαξμε εξγαζηψλ. 

- Έγθξηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

- Έγθξηζε πξαθηηθψλ 1εο ζπλεδξίαζεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

ΗΗ.  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Δ.Π. «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ» 

1. Πξφνδνο εθαξκνγήο Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

 Δηζήγεζε σο πξνο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

 Πξφνδνο Τινπνίεζεο αλά Θεκαηηθφ Άμνλα – Δλεκέξσζε γηα 

ηελ εηήζηα έθζεζε πινπνίεζεο – Πξφνδνο πινπνίεζεο ρεδίνπ 

Γξάζεο έηνπο 2016. 

 Πνξεία εθαξκνγήο δξάζεσλ θάζεησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο θαη 

πινπνίεζεο Έξγσλ εκαία ηνπ Δ.Π. 

2. Πιάλν αμηνιφγεζεο Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

3. Δλεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Πιεξνθφξεζε 

θαη Δπηθνηλσλία ηνπ Δ.Π.  

ΗΗΗ.  ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

1. Παξνπζίαζε πξνφδνπ θάιπςεο Αηξεζηκνηήησλ. 
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ΗV.  ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΜΔΛΩΝ – ΤΕΖΣΖΖ 

V.  ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

VΗ.  ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΜΔΛΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΔΗ ΑΚΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΘΔΣΩΝ ΣΟΜΔΩΝ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ Δ.Π. 

1. Δλεκέξσζε εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (ηνκέαο Δζσηεξηθψλ) γηα ηνλ θάζεην ηνκέα πνιηηηθήο 

πνπ αθνξά ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

2. Δλεκέξσζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ 

θάζεην ηνκέα πνιηηηθήο «Γηθαηνζχλε».  

VΗΗ.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΑΠΟΦΑΔΗ 

 

ΣΡΗΣΖ 11 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2016  

ΠΡΟΔΓΡΟ Δ.Πα.: Γ. ΣΟΤΚΑΛΑ 

Αναπληπυηήρ Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ηος Τποςπγείος 

Δζυηεπικών και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 

ΠΡΟΔΓΡΟ (Γ. ΣΟΤΚΑΛΑ): Αγαπεηνί θίινη, απ’ φ,ηη πιεξνθνξνχκαη 

ππάξρεη απαξηία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε.  

Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ θάλνπκε 

φζν γίλεηαη πην πεξηεθηηθή, νπζηαζηηθή θαη αλ κπνξνχκε θαη ζχληνκε. Γη’ απηφ 

ζα παξαθαινχζα φζνη παίξλνπλ ην ιφγν λα είλαη αθξηβείο ζ’ απηά πνπ ζέινπλ 

λα πνπλ, λα κελ επαλαιακβάλνπκε ίδηα πξάγκαηα θη ν θαζέλαο κε ηε ζεηξά 

ηνπ λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζ’ απηφ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζαλ έξγν, ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζ’ έλα ζεκαληηθφ 

αλ ζέιεηε έξγν πνπ εμειίζζεηαη θαη πνπ πηζηεχνπκε φηη ζην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο ζα έρνπκε κπξνζηά καο έλα δηαθνξεηηθφ ηνπίν θη απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ.  

Καη ζ’ απηφ φηαλ ζα θάλνπκε ηνλ απνινγηζκφ, λνκίδσ φηη φινη ζα 

θαηαλνήζνπκε φηη έρνπκε ζπκβάιιεη ζ’ απηφ πνπ έρεη γίλεη, ζ’ απηφ πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί. 
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Μ’ απηά ηα ιφγηα ήζεια λ’ αλνίμσ ηηο εξγαζίεο θαη λα ζαο 

θαιέζσ λα εγθξίλνπκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηελ έρεηε κπξνζηά ζαο ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

«Έγκπιζη ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγκπίνεηαι ομόθυνα η ημεπήζια διάηαξη.  

  Να πεξάζνπκε ζηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 1εο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

 

«Έγκπιζη ππακηικών 1ηρ ζςνεδπίαζηρ Δπιηποπήρ Παπακολούθηζηρ» 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο. 

  ’ απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα πξνζζέζσ δπν πξάγκαηα: ηη ζ’ 

απηή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο έρνπλ εηζαρζεί δχν λέα κέιε κε ςήθν.  

  Ο έλαο είλαη ν Κψζηαο Πνπιάθεο πνπ αλακέλεηαη θαη είλαη ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ν δεχηεξνο είλαη ν θ. 

Γηάλλεο Σαθχιιεο, πνπ είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 

θαη πνπ, φπσο μέξεηε δελ ππήξρε απηή ε Γξακκαηεία, ηψξα ππάξρεη, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή, είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

φιν ην Πξφγξακκα. Έηζη ν θ. Σαθχιιεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ζα 

παξεπξίζθεηαη κε ςήθν ζ’ απηή ηελ Δπηηξνπή. 

  Μ’ απηά ηα ιφγηα ζα ήζεια λα εγθξίλεηε ηα πξαθηηθά ηεο 1εο 

ζπλεδξίαζεο. 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγκπίνονηαι ηα ππακηικά ηηρ 1ηρ ζςνεδπίαζηρ Δπιηποπήρ 

Παπακολούθηζηρ. 

  Να πξνρσξήζνπκε ζε ηξεηο νκηιίεο ζχληνκεο. Ζ κία είλαη ε δηθή 

κνπ, κία είλαη ηνπ θ. Ησαλλίδε θαη κία άιιε είλαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θ. 
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Κνξθνιή, γηα πνιχ ιίγα ιεπηά, ν νπνίνο δε κπνξεί λα είλαη καδί καο απηή ηε 

ζηηγκή, αιιά ν εθπξφζσπνο θαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζ’ απεπζχλεη έλαλ 

ζχληνκν ραηξεηηζκφ θαη ζα καο ελεκεξψζεη γηα νξηζκέλα ζέκαηα.  

  Μ’ απηά ηα ιφγηα ζα ήζεια λα πάξσ θαηεπζείαλ ην ιφγν. Να πσ 

φηη ζηα πιαίζηα ηεο εμεηδίθεπζεο φπσο γλσξίδεηε, έρνπλ γίλεη δεθάδεο 

ζπλαληήζεηο κε θνξείο, κε επηηειηθέο δνκέο, Γεληθέο Γξακκαηείεο, κε ζηφρν 

ηελ σξίκαλζε ησλ πξνηάζεσλ. Οινθιεξψζεθαλ κε γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα 

δξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαη ζπλερίδνληαλ κεηαξξπζκίζεηο.  

Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε κηα δηαξθή επεμεξγαζία λέσλ 

πξνηάζεσλ απφ θνξείο. Παξάιιεια επεηεχρζε ε άξζε ηεο Αηξεζηκφηεηαο 11, 

ε άξζε δε, έγηλε εθηθηή κε ηελ εμαγγειία κεηαμχ άιισλ ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηνρνζεζίαο. Θ’ αλαθεξζνχκε θαη γη’ απηφ αξγφηεξα θαη ζα γίλεη 

πεξαηηέξσ αλαθνξά.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη έρεη ππάξμεη θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

έξγνπ γηα ην E-goal Setting, απηφ ζα πινπνηήζεη απηή ηελ εθαξκνγή αξρηθά κε 

επηιεγκέλνπο θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κε ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηεο 

Καη ζα ήζεια εδψ λα δψζσ έλα πεξίγξακκα, πνχ βξηζθφκαζηε 

απφ πιεπξάο απηνχ ηνπ έξγνπ. Σν E-goal Setting απεπζχλεηαη αξρηθά ζε 8 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.  

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

Απηά ηα 8 ζεκεία αλ ζέιεηε έρνπλ επηιεγεί σο θνξείο πηινηηθνί γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζ’ απηφ πνπ ιέκε E-goal Setting. Κάζε θνξέαο έρεη νξίζεη 

εθπξνζψπνπο ηνπ ζ’ απηφ ην έξγν νη νπνίνη θαηαλέκνληαη σο εμήο: Σν 

ΤΠΔΓΑ 12, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 11, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 8, 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 4, Τπνπξγείν Τγείαο 2, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Αηηηθήο 2 θαη ην ΔΚΓΓΑ 2.  
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Αλαθνξηθά κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ 2017 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Ν.4369/16, νη Τπεξεζίεο εμέδσζαλ ηελ ππ' αξηζκφλ 12972/15/16 εγθχθιην κε 

ζέκα «Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε ζηφρνπο γηα ην έηνο 2017». ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΓΑ έρεη αλαξηεζεί επίζεο θαηάινγνο ζπρλψλ 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ κε ηηο νπνίεο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηνρνζεζίαο.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016 κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηα βαζηθά ζεκεία αλάπηπμεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

E-goal Setting, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν κηα ζπλάληεζε ησλ 

Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ θαζψο θαη ινηπψλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αλσηέξσ επηιεγκέλσλ Φνξέσλ.  

Θα ήζεια ηέινο, λ’ αλαθεξζψ φηη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, απηά ηα ζέκαηα έρνπλ ήδε ζηαιεί 

ζηνπο ζεζκνχο, είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα θαη γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη κηα 

ζεηηθή, ζεηηθφηαηε αληαπφθξηζε ζ’ απηά ηα νπνία έρνπκε ήδε ζηείιεη.  

Καη γηα λα νινθιεξψζσ πξέπεη λα πσ φηη ζήκεξα είκαζηε εδψ 

γηαηί πξέπεη λα εγθξίλνπκε κεηαμχ άιισλ εγθξίζεσλ θαη ελεκεξψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, 4 ζεκαληηθά έξγα, έλα ηνy Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, είλαη 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ιέγεηαη 

«Αλάπηπμε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Καηαγγειηψλ».  

Έρνπκε έλα ηνπ πνπξγείνπ Τγείαο, πνπ γίλεηαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ θαη έρεη έλαλ κεγάιν ηίηιν, δε ρξεηάδεηαη λα ζαο 

ην δηαβάζσ νιφθιεξν αιιά αλαθέξεηαη ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη αδεηνδφηεζεο δηαθφξσλ Μνλάδσλ γη’ απηφ ην ζέκα.  

Έρνπκε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αλάπηπμε κεραληζκνχ πνιπεπίπεδεο δηαβνχιεπζεο θαη ηέινο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο απφ ηελ HΓΗΚΑ θαη πνπ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ΔΦΚΑ, ηνπ 

Δλνπνηεκέλνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ φινη θαηαλννχκε θαη 
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θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ έξγν θαη κηα ηέηνηα ζηήξημε 

θαη ππνζηήξημε ζα είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζχλνιν ηεο πνιηηείαο.  

Απηά απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά. ζα ήζεια λα δψζσ ην ιφγν ζην 

Γηψξγν Ησαλλίδε λ’ αλαθεξζεί θαη απηφο θαη βέβαηα γηα άιια ζέκαηα ηα νπνία 

αθνχζηεθαλ, ππάξρνπλ εδψ θαη νη πνιχ εηδηθφηεξνη απφ κέλα φπσο ν θ. 

Μηραιφπνπινο θαη άιινη, λ’ αλαθεξζνχλ ζε ζέκαηα ηα νπνία ήδε εγψ 

αλέθεξα θαη απιψο έζημα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θα ρξεηαζηψ ειάρηζην ρξφλν. Απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά ηελ νπνία ζπλαληεζήθακε έρνπλ ππάξμεη κηα ζεηξά 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε. 

Οη δπν ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη θαη' αξρήλ ε δεκηνπξγία 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο πνπ απνηειεί ην πξψην βήκα 

γηα ηελ άξζε ηεο γλσζηήο απηνδέζκεπζεο πνπ ειπίδνπκε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ. Σν λέν ζηνηρείν πνπ 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη φηη ε δεκηνπξγία ηεο ΓΓΦ 

αιιάδεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν σο ηψξα 

γηλφηαλ ε εμεηδίθεπζε, νη πξνζθιήζεηο θαη νη απνθάζεηο έληαμεο ησλ έξγσλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. 

Ο ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη σο 

πξνο ην ζηάδην ηεο εμεηδίθεπζεο θαη σο πξνο ην ζηάδην ηεο έθδνζεο ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ελ ζπλερεία θαη σο πξνο ην ζηάδην ηεο θαηάζεζεο ηνπ 

Σειηθνχ Γειηίνπ. Δίλαη έλαο ξφινο πνπ αηζηνδνμνχκε φηη ζα βνεζήζεη ζην λα 

ελνπνηήζεη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξνπζίαδαλ 

πξνβιήκαηα, σο πξνο ην ζπληνληζκφ ηεο, ζα πξνθαιέζεη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. 

ε θάζε πεξίπησζε γηα λα πεηχρεη απηφ, απαηηείηαη ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ππήξμε πνιχ πξφνδνο 

ζε φ,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα ηνπ Σνκέα Τγείαο. Να ππελζπκίζσ φηη ε εηθφλα ηεο 
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εμεηδίθεπζεο ζηνλ Σνκέα Τγείαο είλαη επί ηεο νπζίαο ζηξεβιή δηφηη εθ πξψηεο 

φςεο θαίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο Σνκέαο λα ζπκκεηέρεη κε εμαηξεηηθά κηθξφ 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ εμεηδηθεπκέλσλ έξγσλ. 

Δίρακε πεη φηη απηή ε εηθφλα δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγείν Τγείαο βξηζθφηαλ ζε θάζε 

ζρεδηαζκνχ κηαο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο. Γε ζα έρνπκε ζ’ απηή ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο η’ απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ζα ηα έρνπκε 

ζηελ επφκελε φκσο.  

 Σέινο, ζέισ λα πσ φηη νη απφιπηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο γη’ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ ζρεηίδνληαη κε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη δπν. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε πινπνίεζε ηεο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο 

ζην χζηεκα Τγείαο ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Πξσηνβάζκηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ, ηνπ 

Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

ε φ,ηη αθνξά ηα λέα έξγα πνπ πξνηείλνληαη πξνο εμεηδίθεπζε, 

απηά είλαη ηέζζεξα, φια κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σα αλέθεξε θαη ν 

Πξφεδξνο, γηα ηνλ Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, 

έλα έξγν απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή κε αληηθείκελν ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

ηνπ θξάηνπο, ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, έλα έξγν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη έλα έξγν πξνθεηκέλνπ λα 

ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

Τπφ απηή ηελ έλλνηα έρνπκε αξθεηφ ρξφλν γηα λα θάλνπκε 

ζπδήηεζε, λα δνχκε ηηο εκπεηξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ, λα 

δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο, ζρφιηα, παξάπνλα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχκε, λ’ αλαδεηήζνπκε ηξφπν λα βειηηψζνπκε ηε ιεηηνπξγία καο θαη 

ηαπηφρξνλα κε απνηειεζκαηηθφηεηα λα «ηξέμνπκε» ηα έξγα καο.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ησαλλίδε. Πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ θ. Κνξθνιή, ηνλ θ. Ηαθσβίδε, ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα εμάξσ 

απηνχο πνπ βξήθαλ ην ρψξν θαη λα πσ φηη ζπάληα Δπηηξνπέο κπνξνχλ θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηάλε κέζα ζ’ έλα ηέηνην ρψξν κε ηέηνηα 

αλεθηίκεηα αληηθείκελα γχξσ ηνπο – δελ είλαη αληηθείκελα, είλαη αλεθηίκεηα 

έξγα ηέρλεο ηξηγχξσ καο.  

  Απηφ πξέπεη λα ην επηζεκάλνπκε θαη είλαη ζεκαληηθφ θαη λνκίδσ 

φηη θαη απφ δσ θη εκπξφο θάζε Δπηηξνπή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, κπνξεί λα 

έρεη θαη απηφ ην ραξαθηήξα, γηαηί γλσξίδεηε φηη κεηά ππάξρεη κηα μελάγεζε ζ’ 

απηφ ην Μνπζείν, ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθφ Μνπζείν. Δγψ ιφγσ γεηηλίαζεο, 

επεηδή είκαη αθξηβψο δίπια ην έρσ δεη αξθεηέο θνξέο θαη ζαο ιέσ φηη 

πξάγκαηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

  Ο θ. Ηαθσβίδεο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΗΑΚΩΒΗΓΖ: Καιεκέξα ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Δθ κέξνπο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΑ ν νπνίνο δε κπφξεζε 

λα παξεπξεζεί, ζέισ λα απεπζχλσ έλαλ κηθξφ ραηξεηηζκφ.  

Καη' αξρήλ επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε, γηα ηελ 

νξγάλσζε απηήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Πηζηεχνπκε φηη ην 

Πξφγξακκα έρεη κπεη ζ’ έλα ξπζκφ θαη κπνξεί λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. Σν ΔΠΑ 2014-2020 βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζε κηα πεξίνδν 

πινπνίεζεο φπνπ έρεη πςειά πνζνζηά εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεψλ ηνπ.  

Θ’ αλαθέξσ κφλν φηη ζ’ επίπεδν ΔΠΑ ε εμεηδίθεπζε θηάλεη ζην 

67%, νη πξνζθιήζεηο ζην 36%, νη εληάμεηο ζην 16% θαη νη λνκηθέο δεζκεχζεηο 

έρνπλ ζρεδφλ θηάζεη ζην 10%. Δθείλν πνπ ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζε απηή ηε θάζε είλαη λα δψζνπκε φινη ηηο δπλάκεηο καο γηα λα κελ έρνπκε 

πξφβιεκα κε ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο πξνθαηαβνιήο ε νπνία καο έρεη 

δνζεί θαη απηφ ζεσξνχκε φηη είλαη εθηθηφ θαη φηη ζα επηηεπρζεί ζην ηέινο. 

Ξέξνπκε φηη φινη έρνπλ θαηαβάιιεη πάξα πνιχ κεγάιε 

πξνζπάζεηα, θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη νη εκπιεθφκελνη ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ κε ηελ ίδηα 
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πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί, ν ζηφρνο πνπ έρνπκε ζέζεη λα επηηεπρζεί. 

Πην αλαιπηηθά, κεηαγελέζηεξα ζα εηπσζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα γη’ απηφ ην 

ζηφρν, αιιά λνκίδσ φηη φινη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχκε ζθιεξά 

φπσο θαη ζην παξειζφλ γηα λα ηνλ επηηχρνπκε απηφ ην ζηφρν.  

Να ραηξεηίζνπκε θη εκείο ηε δεκηνπξγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ βάδεη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ηεο αηξεζηκφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ζηελ ςεθηαθή αηδέληα θαη 

πηζηεχνπκε φηη αθνινπζψληαο πάληα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, 

γηαηί απηφ είλαη γηα καο ν νδεγφο, ζα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζην 

ηέινο, ην νπνίν επειπηζηνχκε φινη λα έρνπκε.  

Αιιά πάληα πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη νδεγφο καο θαη πξέπεη λα ην αθνινπζνχκε. αο 

επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Ννκίδσ φηη κπαίλνπκε πιένλ ζην 2ν 

ζέκα. Σν ιφγν έρεη ε θα Καξθνχιε.  

ΗΗ.  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Δ.Π. «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ» 

1. Ππόοδορ εθαπμογήρ Δ.Π. «Μεηαππύθμιζη Γημόζιος Σομέα» 

Διζήγηζη υρ ππορ ηην επικαιποποίηζη ηηρ εξειδίκεςζηρ ηος Δ.Π. 

«Μεηαππύθμιζη Γημόζιος Σομέα». 

Ππόοδορ Τλοποίηζηρ ανά Θεμαηικό Άξονα – Δνημέπυζη για ηην εηήζια 

έκθεζη ςλοποίηζηρ – Ππόοδορ ςλοποίηζηρ σεδίος Γπάζηρ έηοςρ 

2016. 

Ποπεία εθαπμογήρ δπάζευν κάθεηυν ηομέυν πολιηικήρ και ςλοποίηζηρ 

Έπγυν ημαία ηος Δ.Π. 

2. Πλάνο αξιολόγηζηρ Δ.Π. «Μεηαππύθμιζη Γημόζιος Σομέα». 

3. Δνημέπυζη για ηην ςλοποίηζη ηηρ ζηπαηηγικήρ για ηην 

Πληποθόπηζη και Δπικοινυνία ηος Δ.Π. 
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Α. ΚΑΡΚΟΤΛΖ - ΚΑΡΑΜΑΝΣΕΑΝΖ: Καιεκέξα. Θα πξνζπαζήζσ λα θάλσ 

κηα ζχληνκε θαη ζπλεθηηθή παξνπζίαζε έηζη ψζηε λα κε ζαο θνπξάζσ 

ηδηαηηέξσο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ζηελ πξψηε δηαθάλεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εμεηδίθεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ πξψηε θάζε ηεο, ε νπνία εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηεο 1εο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, έρεη 

επηθαηξνπνηεζεί κε γξαπηή δηαδηθαζία 4 θνξέο.  

ηνλ θάθειν ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο πεξηιακβάλεηαη ε 

πξφηαζε ηεο 5εο επηθαηξνπνίεζήο ηεο, ε νπνία παξνπζηάζηεθε απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα.  

ηελ επφκελε δηαθάλεηα απεηθνλίδεηαη ζπλνιηθά ε εμεηδίθεπζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο θαη ζήκεξα αλά Θεκαηηθφ Άμνλα θαη Σακείν 

πγρξεκαηνδφηεζεο.  

Ο 1νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηεκηθέο 

νξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έρεη πνζνζηφ 

εμεηδίθεπζεο 68,17%.  

Ο 2νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ έρεη 

πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο 93,7%.  

Ο 3νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πνπ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ έρεη πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο 92,71% 

Ζ εμεηδίθεπζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο θαη απφ ην ΔΚΣ θαη απφ ην 

ΔΣΠΑ έρεη αλέιζεη πεξίπνπ ζην 83% ηνπ πξ/ζκνχ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο 

δεκφζηαο δαπάλεο, αλέξρεηαη ζε 85,92%.  

πσο παξαηεξνχκε ζηηο δηαθάλεηεο πνπ αθνινπζνχλ, 

εζσηεξηθά ζηνπο ζεκαηηθνχο Άμνλεο, ην πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο δελ 
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θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο. π.ρ. ζηνπο 3 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ 1νπ Θεκαηηθνχ Άμνλα, ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 28 

έσο θαη 139%.  

Ζ αληζνθαηαλνκή απηή αλακέλεηαη λα εμνκαιπλζεί κε ηελ 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη πξνηεξαηνπνίεζε ησλ θάζεησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, π.ρ. ν Δηδηθφο ηφρνο Α2 αλακέλεηαη λα εληζρπζεί κε ηα 

έξγα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δπίζεο, κε ηελ πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε 

νξηδφληησλ ελεξγεηψλ, ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηαθάλεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

Δηδηθνχ ηφρνπ Α3. 

ην Θεκαηηθφ Άμνλα 2 πνπ ζηφρν έρεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαηεξνχκε κηα δηαθνξά ζην πνζνζηφ 

κεηαμχ ηεο εμεηδίθεπζεο, ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Β.1 θαη ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ Β.2. 

Ο Δηδηθφο ηφρνο Β.2 αθνξά ζε εμσζηξεθείο Τπεξεζίεο πξνο πνιίηεο θαη 

αλακέλεηαη λα εληζρπζεί κε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ ζ’ αθνινπζήζεη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε Φεθηαθή Πνιηηηθή.  

Αθνινχζσο, ζην Θεκαηηθφ Άμνλα 3 πνπ αθνξά ζηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, παξαηεξνχκε 

ζηελ αληίζηνηρε δηαθάλεηα, φηη ελψ ν Δηδηθφο ηφρνο πνπ αθνξά ζε δξάζεηο 

θαηάξηηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αγγίδεη ην 

99%, ν Δηδηθφο ηφρνο πνπ αθνξά ζε ζπζηεκηθέο δξάζεηο δηνίθεζεο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, είλαη ζην 42%.  

Έσο θαη ζήκεξα νη ηνκείο πνιηηηθήο πνπ απνηεινχλ θάζεηεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρνπλ θαηαζέζεη πξνηάζεηο εμεηδίθεπζεο, 

νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 40% επί ηεο ζπλνιηθήο εμεηδίθεπζεο θαη 34% πεξίπνπ 

επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Ζ θαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ αλά θνξέα Άζθεζεο Πνιηηηθήο 

θαηαγξάθεηαη ζηε δηαθάλεηα πνπ βιέπεηε.  Ζ Τγεία, πνπ ζήκεξα ζπκκεηέρεη 

κε 5 δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 17,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαζψο θαη 
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ε θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εμεηδίθεπζε κε 4 δξάζεηο 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 19,7 εθαηνκκπξίσλ επξψ είλαη νη ηνκείο απφ ηνπο 

νπνίνπο αλακέλνπκε, εληφο ηνπ πξνζερνχο δηαζηήκαηνο, ηελ πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε θαη πξνηεξαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο.  

ηε δηαθάλεηα απηή βιέπεηε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεηθηψλ 

εθξνήο απνηειέζκαηνο θαη πιαηζίνπ επίδνζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηε 

δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ έληαμεο. Οη 

απνθιίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζ’ επίπεδν απνθάζεσλ έληαμεο, πνπ είλαη ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο πνπ ελδηαθέξεη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ, νθείινληαη αθ’ ελφο ζην φηη ε εμεηδίθεπζε 

νξηζκέλσλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν φπσο είδαηε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δηαθάλεηεο, δελ έρεη 

πξνρσξήζεη αξθεηά θαη αθεηέξνπ ην πην ζεκαληηθφ, ζηε κε ελεξγνπνίεζε 

ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα 2 πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ. Ο ελ ιφγσ Θεκαηηθφο Άμνλαο, ιφγσ ηεο 

Αηξεζηκφηεηαο 2i βξίζθεηαη ζε απηνδέζκεπζε θαη επνκέλσο δε κπνξνχλ λα 

εθδνζνχλ νχηε θαλ πξνζθιήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ έξγσλ ζεκαία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ. Σα έξγα ζεκαία απηά 

αθνξνχλ αθ’ ελφο ζε ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο νξηδνληίνπ ραξαθηήξα, νη 

νπνίεο είλαη: 

1) Ζ Δζληθή Πχιε Κσδηθνπνίεζεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ νπνία 

ήδε έρεη θαηαηεζεί Σειηθφ Γειηίν ζην πιαίζην εθδνζείζαο πξφζθιεζεο θαη ην 

νπνίν αμηνινγείηαη. 

2) Σα έξγα «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ηψξα» θαη ην Δληαίν 

χζηεκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ πνπ απνηεινχλ ψξηκα έξγα κεηαθεξφκελα 

απφ ηελ πεξίνδν 2007-13. κσο ηα δπν απηά έξγα ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηε 

ζηνρνζεζία θαη ηνπο δείθηεο ηνπ ζεκαηηθνχ Άμνλα 2, αλακέλνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο απηνδέζκεπζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα».  
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Καη αθ’ εηέξνπ 5 έξγα πνπ αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο ησλ 

θάζεησλ ηνκέσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηφο καο.  

Απφ απηά ηα 5 έξγα, ην πξψην αθνξά ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

αλακέλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζήο ηνπ γηα λα εθδνζεί ε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε.  

Σν δεχηεξν έξγν αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη είλαη ην έξγν «Μεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ θεληξηθή Γηνίθεζε» ή αιιηψο GOV ERP θαη ην νπνίν αλακέλεηαη  λα 

ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αηξεζηκφηεηαο 2Η. 

Σν έξγν κε ηίηιν «Έθδνζε χληαμεο ηνπ ΗΚΑ ζε κηα κέξα» 

αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ Γηαρεηξηζηηθή έρεη εθδψζεη 

ζρεηηθή πξφζθιεζε, φκσο ε ηειηθή δνκή ηνπ έξγνπ απηνχ ζα πξνθχςεη κεηά 

θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ 

Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

4) Σν έξγν κε ηίηιν «Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο, πνηληθήο, 

πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο», έρεη πιήξσο ελεξγνπνηεζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο,  έρεη λνκηθή δέζκεπζε θαη δεισκέλεο δαπάλεο.  

Σν έξγν κε ηίηιν «Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο πνπ αθνξά ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, έρεη ελεξγνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο θαη αλακέλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ.  

ηελ επφκελε δηαθάλεηα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ βιέπεηε, 

απεηθνλίδεηαη ε πξφνδνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο θαη ζήκεξα 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζην ηέινο ηνπ 2015.  

Ζ απνηχπσζε έγηλε γηα ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο εθαξκνγήο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ εμεηδίθεπζε, πνζνζηφ 86% 

πεξίπνπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ έθδνζε 

πξνζθιήζεσλ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ έληαμεο, 

17,26%, ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, 13,33% θαη ηελ ππνγξαθή λνκηθψλ 
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δεζκεχζεσλ ε νπνία επίζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 13,33%, θαη ηέινο ηε 

δήισζε ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλέξρνληαη ζην 5% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα δήισζε 

πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έσο θαη ην ηέινο ηνπ 

2016, αλέξρνληαη ζε 17 εθαηνκκχξηα επξψ δεκφζηαο δαπάλεο γηα ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 14,9 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην ΟΠ απφ ηελ αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο έσο θαη ζήκεξα, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν θαη αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 24,4 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Αλαθνξηθά κε ην δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν δαπαλψλ γηα ην έηνο 2016, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ action plan ηεο Γηαρεηξηζηηθήο, αλακέλεηαη λα 

πηζηνπνηεζνχλ δαπάλεο 16 εθαηνκκπξίσλ επξψ, θαιχπηνληαο ην 

δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν δαπαλψλ γηα ην ΔΚΣ ζην 84,22%.  

Γηα ην Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηα δχν έξγα γηα ηα 

νπνία δφζεθε ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο πξνζθιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Φεθηαθήο χγθιεζεο 

ζηε Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα, εθηηκάηαη φηη ζ’ απνδψζνπλ δαπάλεο 9,1 

εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Δπνκέλσο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή 

δε δχλαηαη λα δψζεη εθηίκεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνθαηαβνιήο 

ηνπ 7% ή/θαη  γηα ην δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν.  

ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαιείηαη λα ςεθίζεη θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην θάθειν πνπ ζαο ζηάιζεθε, 

πεξηέρεηαη ε πξφηαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο, ε νπνία έρεη απνηππσζεί ζην 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θείκελν σο 

δηαθξηηή ζεκείσζε αιιαγψλ. 
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Οη αιιαγέο πξνέθπςαλ: α) απφ ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ κε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ην νπνίν εθδφζεθε κεηαγελέζηεξα ηεο 1εο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο β) απφ ηελ ελζσκάησζε – 

παξαηήξεζεο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο ΑκΔΑ θαη γ) απφ πξνηάζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ φξσλ αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, θαιείζηε λα ςεθίζεηε ηελ 

απνδνρή ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην νπνίν 

ελεκεξσζήθαηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηνλ 12ν 

ηνπ 2015 κέζσ ηεο πιαηθφξκαο, ΓΗΑΤΛΟ. ην πιαίζην ηεο ελεκέξσζήο 

ζαο, δηαηππψζαηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ηηο νπνίεο ε Γηαρεηξηζηηθή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ θαη ηελ ΔΤΑ επεμεξγάζηεθαλ, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ην ηειηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν πνπ ζαο 

απεζηάιε. 

Οη κειέηεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ παξέκεηλαλ ίδηεο σο πξνο ηνλ 

ηίηιν, ην πεξηερφκελν, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ,, αλ 

εμαηξέζνπκε βέβαηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην λέν απμεκέλν 

ΦΠΑ θαη ελζσκαηψζεθαλ παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ζηνρεπκέλα 

αμηνινγεηηθά εξσηήκαηα αλάινγα θαη κε ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν Σεχρνο Γηαθήξπμεο γηα ηελ πξψηε κειέηε αμηνιφγεζεο είλαη 

έηνηκν γηα πξνθήξπμε θαη έρεη πξνθχςεη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην θνξέα 

πνπ αθνξά, δειαδή ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. Δπίζεο ην ΔΚΓΓΑ ζα ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπφ ηνπ ζε φιε 

ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο 

ηηο Δπηηξνπέο πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

κειεηψλ, ζα ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο ΔΤΔΚΣ ή ηεο ΔΤΑ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο επραξηζηνχκε. Λνηπφλ, ζα ςεθίζνπκε ζην ηέινο γη’ απηά 

ηα νπνία είπε ε θα Καξθνχιε ή ζέιεηε λα πξνρσξήζνπκε ηψξα ζε 

ςεθνθνξία; Γηαηί πξέπεη λα εγθξίλνπκε θάπνηα πξάγκαηα. 

Α. ΚΑΡΚΟΤΛΖ - ΚΑΡΑΜΑΝΣΕΑΝΖ: Ννκίδσ ζην ηέινο.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ,ηη λνκίδεηε εζείο. Ννκίδσ φηη απηφ κπνξνχκε λα ην θιείζνπκε 

κε ην Πιάλν Αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα. Ννκίδσ φηη αλαθέξζεθε ε θα 

Καξθνχιε πξνεγνχκελα.  

  Ο θ. Ηαθσβίδεο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΗΑΚΩΒΗΓΖ: Μήπσο θάπνηνη ζέινπλ –μ έξσ φηη θαη απφ ηε δηθή καο ηελ 

Τπεξεζία θη απφ ηελ ΔΤΔΚΣ ζέινπκε δπν ηξία πξάγκαηα λα πνχκε γηα ην 

Πιάλν Αμηνιφγεζεο. Δάλ ζα ην ςεθίζνπκε πξέπεη λα ηα πνχκε ηψξα, 

δηαθνξεηηθά ζα ηα πνχκε ζηε ζπλέρεηα. φ,ηη λνκίδεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο ηα πνχκε ηψξα γηα λα ηειεηψλνπκε έλα έλα ζέκα.  

Ν. ΕΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ: Γπν πνιχ ζχληνκα ζρφιηα: Απιά ήζεια λα πσ φηη ε 

ΔΤΑ θαη ε ΔΤΔΚΣ βάζεη ηνπ ξφινπ ηνπο ζην πιαίζην ζπληνληζκνχ ηεο 

αμηνιφγεζεο δίλνπλ έκθαζε ζε δπν βαζηθά ζεκεία.  

Σν πξψην είλαη ζηα ζέκαηα επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ αιιά θαη ησλ πληνληζηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν 

είλαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζε ελδερφκελεο βειηηψζεηο ησλ ρεδίσλ 

Αμηνιφγεζεο πάλσ ζε 4 ζεκεία: Σνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αμηνινγήζεσλ, ηε δηακφξθσζε ξεαιηζηηθφηεξσλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο, ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο αλά ηνκέα θαη 

ηελ εθπφλεζε απνηειεζκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ-επηπηψζεσλ. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε ηελ Δπηηξνπή φηη ε ΔΤΑ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ ζα θαηαξηίζεη ην Δζληθφ ρέδην Αμηνιφγεζεο 

θαη ζα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πιένλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πνπ ζ’ αμηνινγεζνχλ ζ’ εζληθφ 

επίπεδν. Καη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα δηαθάλεηαο ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε 
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φηη φιεο νη αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζην επξχ θνηλφ. 

Ηδηαίηεξα θξίζηκν ζεκείν είλαη φηη νη νξηδφληηεο αμηνινγήζεηο ζα 

πξέπεη λ’ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑ 2014-20 ζε θεληξηθφ 

επίπεδν φπσο επίζεο θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ αμηνιφγεζεο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, λνκίδσ φηη ήηαλ θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο πάλσ ζ’ απηά ηα νπνία αλαθέξζεθε ε θα Καξθνχιε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζαο ζε φια απηά ηα Πξνγξάκκαηα απφ δσ θαη πέξα.  

  Ζ θα Νηαιάθα έρεη ην ιφγν..  

Δ. ΝΣΑΛΑΚΑ: Απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία ΑκΔΑ: Καη' αξρήλ λα 

δειψζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηελ αιιαγή απηή ηνπ θξηηεξίνπ, φπσο 

επίζεο θαη ηε ζπκπεξίιεςε αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑκΔΑ, 

ζε ειεθηξνληθά δεηήκαηα.  

ζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε, αθφκα θαη ζηε γεληθή αμηνιφγεζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δηαζηάζεηο νξηδφληηεο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε άηνκα κε αλαπεξία, ην νπνίν είλαη θάηη πνπ ην 

ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη πηζηεχνπκε πσο ζε φια ηα πιάλα 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη.  

ζνλ αθνξά ηψξα ην θξηηήξην Β3, κηα επηπιένλ πξνζζήθε πνπ 

ζα κπνξνχζακε λα ζαο ηε ζηείινπκε ζε επηζηνιή, απιψο ηελ αλαθέξσ ηψξα, 

ζα ήηαλ φηαλ δελ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ ε πξνζβαζηκφηεηα, απηφ 

λα ζπλνδεχεηαη κε κηα έθζεζε ηεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε βέβαηνη 

φηη απηφ φλησο ηζρχεη. Αιιά απηφ ζα ην δνχκε θαη ζηελ πνξεία ζε κηα λέα 

επηθνηλσλία.  

Πξνο ην παξφλ λα δειψζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηε 

ζπλεξγαζία καο απηή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ζηείιηε ην κ’ επηζηνιή φ,ηη έρεηε λα πείηε 

θαη ζα ην δνχκε ελ ζπλερεία.  
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  Ζ θα Κακηζίδνπ έρεη ην ιφγν.  

Η. ΚΑΜΣΗΓΟΤ: Γεηα ζαο, είκαη ε Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Έλα εηδηθφ ζέκα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνθήξπμε 

ηεο Μειέηεο Αμηνιφγεζεο ηνπ Κέληξνπ, βεβαίσο ε ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη ζηελή θαη καθξφρξνλε, αιιά εηδηθά γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ φηη ε δηαβνχιεπζε ζηελ 

νπνία αλαθέξζεθε ε θα Καξθνχιε, δελ αθνξνχζε νχηε ηε ζθνπηκφηεηα νχηε 

ηε κεζνδνινγία νχηε ην πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο.  

  Σν ΔΚΓΓΑ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζε κηα εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε εμίζνπ αμηφπηζηε. Δπηιέρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο απηή ε κέζνδνο, ε δηαβνχιεπζε δελ αθνξνχζε παξά κφλν 

θάπνηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνθήξπμεο. Χο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα θαη 

ην πξνθίι ηεο δελ εξσηεζήθακε. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ιφγν έρεη ε θα Κνχθνπια.  

Δ. ΚΟΤΚΟΤΛΑ: Γεηα ζαο, είκαη ε Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Αμηνιφγεζεο ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 

Έλα ζχληνκν ζρφιην, πην πνιχ γηα ην θαιψο έρεηλ σο πξνο ην 

θνκκάηη ηνπ ρεδίνπ Αμηνιφγεζεο. Να πσ φηη θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζ’ απηήλ, είκαζηε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά απηή ηελ πεξίνδν, επεηδή νη 

απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη εμαηξεηηθά απμεκέλεο, ζέινπκε λα 

επραξηζηήζνπκε ην Πξφγξακκα θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ, νη 

νπνίεο θαη είλαη θαη καδεκέλεο θαη ζπλνπηηθέο, αιιά αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθή απαίηεζε θαη ηνπ Καλνληζκνχ, λ’ αμηνινγνχλ θάζε εηδηθφ ζηφρν 

σο πξνο η’ απνηειέζκαηά ηνπ. 

Μηα κηθξή απιψο ζεκείσζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε φινη, 

θαη ηα κέιε απηήο ηεο Δπηηξνπήο, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ εηδηθά ζε απηή ηελ πεξίνδν, σο πξνο 

φπνηεο θαηλνχξγηεο ζπλερηδφκελεο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γειαδή αλ 
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ζέιεηε λα εληζρχζνπκε απηή ηελ αληίιεςε φηη νη αμηνινγήζεηο γίλνληαη θαη κε 

ζηφρν έλα ζρεδηαζκφ δξάζεσλ ή δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

SVARTZ: Γεηα ζαο, επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ην πξαγκαηηθά θαηαπιεθηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξηζθφκαζηε θαη ζην νπνίν πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζνχκε αλάινγα.  

Κάπνηα γεληθά ζρφιηα κεηά απφ ηηο παξνπζηάζεηο πνπ έγηλαλ θαη 

ηα δεηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη φζνλ αθνξά sηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

καο. Γηαηί; δηφηη ν βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη λα επηθέξεη ζπζηεκηθέο αιιαγέο 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, επνκέλσο πξνζδνθνχκε θαη πεξηκέλνπκε θάπνηα απηά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ επίδξαζε ζην πψο πινπνηνχληαη ηα 

δεηήκαηα απηά ζην δεκφζην ηνκέα.  

Παξάιιειεο δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα, έρνπκε 

ην κλεκφλην πνπ ηδηαίηεξα απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Δπίζεο έρνπκε ηε βνήζεηα ε νπνία παξέρεηαη γηα ηε 

δηαξζξσηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πξψην κνπ 

εξψηεκα είλαη πψο φια απηά ζπληνλίδνληαη εζσηεξηθά. Αλ κπνξνχζαηε λα 

ελεκεξψζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δειαδή πψο απηέο νη δηαθνξεηηθέο 

εξγαζίεο κέζα απφ ηα Πξνγξάκκαηα, ην κελκφλην θαη ηηο Τπεξεζίεο 

Τπνζηήξημεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, πψο κπνξεί λα ηα ζπγθεξάζεη θαλείο.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ην δήηεκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πιαηζίνπ. Έρνπκε αθνχζεη φηη ε επηθαηξνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηα επφκελα 

ρξφληα νινθιεξψλεηαη απηή ηελ επνρή θαη ζα ζπδεηεζεί κε ηνπο ζεζκνχο. Άξα 

ινηπφλ ην δεχηεξφ κνπ εξψηεκα είλαη πνηα ζα είλαη ε επηθαηξνπνηεκέλε 

ζηξαηεγηθή θαη ηη ζα επηθέξεη φζνλ αθνξά αιιαγέο ή επζπγξάκκηζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο  

Πεξηκέλεηε θάπνηα λέα δεηήκαηα λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα ή 

πεξηκέλεηε θάπνηεο λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηε λέα απηή 

ζηξαηεγηθή; Γηα ηε ζπλνιηθή πξφνδν είκαζηε πνιχ ραξνχκελνη πνπ αθνχζακε 
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ην επίπεδν ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πφξσλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, απηή είλαη κηα πνιχ θαιή βάζε γηα ην κέιινλ.  

Καη φζνλ αθνξά ην Σακείν Δπξσπατθήο Αλάπηπμεο, φζνλ 

αθνξά ηηο Αηξεζηκφηεηεο γηα ηελ Φεθηαθή Σερλνινγία, θαηαλννχκε απφ ηα 

ζρφιηά ζαο ζηελ αξρή φηη φια βξίζθνληαη ζε θαιφ δξφκν γηα λα αξζνχλ φια 

ηα πξνβιήκαηα θαη λ’ αληαπνθξηζείηε ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ γηα 

λα νινθιεξσζνχλ θαη λ’ αληαπνθξηζείηε ζηηο Πξνηεξαηφηεηεο. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην είκαζηε ραξνχκελνη, φηη ε Γξακκαηεία 

γηα ηα ςεθηαθά δεηήκαηα δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί θαη έρνπκε πνιχ 

κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ απηή ηε Γξακκαηεία. Καηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη 

θάπνηνο εθπξφζσπνο εδψ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο απηήο, δηφηη ε 

αλάγθε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ 

Φεθηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη κεγάιε θαη ην έρνπκε δεη 

θαη ζην παξειζφλ. 

Έρνπκε δεη πνιχ κεγάιν θαηαθεξκαηηζκφ Πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία είραλ έιιεηςε ζπληνληζκνχ αιιά κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ πηζηεχνπκε 

φηη ζα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά.  

Άιιν έλα ζρφιην: Δίκαζηε ραξνχκελνη πνπ αθνχζακε γηα ηνπο 

ηνκείο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξφνδν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο Απηή λνκίδσ 

είλαη κηα πνιχ θαιή πξσηνβνπιία θαη ζαο επραξηζηψ γη’ απηφ, δηφηη απηφ ζα 

επηηξέςεη ζηελ Δπηηξνπή λα ζπδεηήζεη ηελ πξφνδν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

θαη λα πάκε απφ ηα Πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ ζηελ πινπνίεζε θαη λα 

ζπδεηήζνπκε ηελ επίπησζε θαη ηελ επίδξαζε θαη ηηο κειινληηθέο δξάζεηο ησλ 

ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ.  

Γηφηη ηειηθά, απηφ ην νπνίν καο ελδηαθέξεη, είλαη ην πψο νη 

παξεκβάζεηο απηέο ζ’ αιιάμνπλ, ζα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη επηηέινπο, ε ηζηνξία ζα θξίλεη ηηο αιιαγέο εάλ έγηλαλ πξνο ην 

θαιχηεξν. Καη ειπίδνπκε φηη ζα είλαη έηζη.  
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Απηά είλαη φια φζα ηνπιάρηζηνλ εγψ ζα ήζεια λα πσ, δελ μέξσ 

αλ νη ζπλάδειθνη ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ θάηη. Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνξά ηηο Αηξεζηκφηεηεο, ππάξρεη κηα ζπδήηεζε. Ο θ. Σαθχιιεο 

είλαη παξψλ απφ ην Τπνπξγείν, μέξνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζε ζπλερή πξφνδν 

θαη είκαζηε ζε ζπλερή ζπδήηεζε γηα ηηο Αηξεζηκφηεηεο.  

Π. ΘΑΝΟΤ: Γελ είρα ζθνπφ λα κπσ ζηελ θνπβέληα, ζθφπεπα αξγφηεξα, αιιά 

λνκίδσ φηη ίζσο είλαη θαιφ λα πσ δπν θνπβέληεο γηα ην πνχ βξηζθφκαζηε… 

Αλακθίβνια, ηνλίζηεθε απφ ηνλ θ. Ησαλλίδε, ηα πνιχ θαιά 

ζεηηθά λέα κε ηε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ην δηνξηζκφ ηνπ λένπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ζην πιαίζην απηφ, ην ηειεπηαίν δίκελν-ηξίκελν έρνπκε 

κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, πξνζπαζνχκε λ’ αληηκεησπίζνπκε ηηο απαηηήζεηο 

αλ ζέιεηε ηνπ action plan πνπ έρνπλ κπεη ζην Πξφγξακκα.  

Θα ηα πάξσ έλα έλα: Μηιάκε γηα έλα fine tunning ηεο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα επξπδσληθά δίθηπα φζν θαη ην 

E-government strategy γηα ηε Φεθηαθή ηξαηεγηθή..  

Γ. ΗΑΚΩΒΗΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΘΑΝΟΤ: Γελ θαηάιαβα θ. Ηαθσβίδε, ζπγλψκε, ζέιεηε θάηη λα κνπ πείηε; 

Γ. ΗΑΚΩΒΗΓΖ: Δκείο ζα πνχκε πνχ είλαη ε Αηξεζηκφηεηα… πγλψκε.  

Π. ΘΑΝΟΤ: Καιψο, εληάμεη, απιά.. 

Γ. ΗΑΚΩΒΗΓΖ: πγλψκε, εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαιχςνπκε ηελ 

αηξεζηκφηεηα, δελ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνρξεσκέλε λα θαιχςεη ηελ 

αηξεζηκφηεηα. Άξα εκείο πξέπεη λα πνχκε ηα βήκαηα πνπ έρνπκε θάλεη θαη αλ 

δελ είλαη ζσζηά ηα βήκαηά καο.. πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε. 

Π. ΘΑΝΟΤ: Δγψ δεηψ ζπγλψκε, λφκηδα φηη ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή λα πσ 

θάπνηεο θνπβέληεο, κε ζπγρσξείηε πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Ησαλλίδεο ζα έρεη ην ιφγν ακέζσο κεηά. Γηα ηα ζέκαηα 

απηά ζέιεη θάπνηνο άιινο ην ιφγν; Γειαδή κφλν γηα ηα δπν ζέκαηα ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα εγθξίλνπκε.  

Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Γπν ηξία ζπλνπηηθά ζρφιηα.  
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Καη' αξρήλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δε δχλαηαη λα 

ζπδεηήζεη επί πξνζρεδίσλ θεηκέλσλ. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο κπνξεί 

βέβαηα λα ελεκεξσζεί σο πξνο ηελ πνξεία εμέιημεο θάπνησλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζρέδηα. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Φεθηαθή 

χγθιηζε βξίζθεηαη ζε ψξηκν επίπεδν αιιά είλαη πξνζρέδην θαη ππφ απηή ηελ 

έλλνηα είλαη αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθή είηε ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο πνπ ρεηξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ απηνδεζκεχζεσλ θαη 

ησλ αηξεζηκνηήησλ, είηε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

νπνία έρεη πξνβιεθζεί αξγφηεξα κηα παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα καο 

ελεκεξψζεη ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη 

απνηειεί δεκφζην έγγξαθν, ηφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπδήηεζε επ' απηνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ην αίηεκα ηεο ΔΑΜΔΑ είλαη πξνθαλέο φηη ην αληηκεησπίδνπκε 

ζεηηθά θαη φηη ζα ζπλεξγαζηνχκε. Βέβαηα, είλαη θαιχηεξα λα πξνιαβαίλνπκε ηα 

δεηήκαηα απφ πξηλ. Να πηνζεηήζνπκε δειαδή κηα δηαδηθαζία πνπ ζα καο 

επηηξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνζδηνξίζνπκε πνχ δελ εθαξκφδεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Δίλαη πξνηηκφηεξν απφ ην λα εξρφκαζηε εθ ησλ 

πζηέξσλ θαη λα δηθαηνινγνχκε γηαηί δελ εθαξκφζηεθε. 

 ε φ,ηη αθνξά θάπνηα ζρφιηα γηα ην Πιάλν Αμηνιφγεζεο πξέπεη 

λα ελεκεξψζσ φηη ην Πιάλν Αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο θαη εμππαθνχεηαη φηη γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ. Χζηφζν, δελ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπο. 

Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ κειεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην Πιάλν 

Αμηνιφγεζεο ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ζρεηηθήο εγθπθιίνπ . 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο επηιέρζεθε αθ’ ελφο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην ίδην ην Κέληξν 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εθ’ 

εηέξνπ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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θαιχπηεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηφζν θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν φζν θαη θαηά ηελ λέα, επηινγή ε νπνία είλαη νξζή.  

Θα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη ην ρέδην Αμηνιφγεζεο πξνθαλψο 

πξνθχπηεη απφ κηα ζπδήηεζε αιιά είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ελψ νη 

πξνο αμηνιφγεζε πξάμεηο  πξέπεη λ’ αληαπνθξίλνληαη ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα 

θαιχπηνπλ έλα ζρεηηθά ζεκαληηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νχησ θαζ' εμήο.  

ε φ,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα ζπληνληζκνχ πνπ έζεζαλ νη 

ζπλάδειθνη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,  γλσξίδνπκε φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηηθή 

ηδηνκνξθία ζε ζρέζε κε η’ άιια Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Απηή ε 

ηδηνκνξθία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πξνο 

εμεηδίθεπζε πνπ δηαβηβάδνληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δελ έξρνληαη απφ ηηο 

επηηειηθέο δνκέο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ αιιά δηαβηβάδνληαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε επηηειηθή δνκή ή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο. 

Απηή ε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ έρεη γίλεη αθξηβψο πάλσ ζηελ 

παξαδνρή φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξεκβάζεηο είλαη νξηδφληηεο θαη 

απαηηείηαη έλα πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

έλαο θνξέαο πνπ λα θάλεη ηνλ πνιηηηθφ ζπληνληζκφ θαη φρη κφλν ηνλ έιεγρν 

ηεο επηιεμηκφηεηαο ή ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη 

ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο.  

Απηή ε δηαδηθαζία έρεη ζπκπιεξσζεί θαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ε νπνία παίδεη ηνλ αληίζηνηρν ξφιν 

ζε φ,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θη 

Δπηθνηλσλίαο.  

Δπνκέλσο ν ζπληνληζκφο ζε απηφ ην επίπεδν επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη θπζηθά ηεο 
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Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πνπ έρεη ηελ ηειηθή επζχλε πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ 

αιιειεπηθαιχςεηο ή δηπιέο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

Γηα ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε δε ζέισ λα 

πσ πνιιά γηαηί ζ’ αθνινπζήζεη ζρεηηθή παξνπζίαζε ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζα ήζεια φκσο λα επηζεκάλσ έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηαηί 

θνβάκαη φηη κνινλφηη ζα γίλνπλ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα λ’ ιπζεί , θαλείο δε 

κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα δηαβεβαηψζεη φηη δε ζα έρνπκε αξλεηηθή εμέιημε. 

Σν πην πηζαλφ είλαη λα έρνπκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο δαπάλεο ηνπ ΔΣΠΑ. Σν 7% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, πνπ 

πξέπεη λα δεισζεί πξνθεηκέλνπ λα κελ επηζηξαθνχλ ρξήκαηα απφ ηελ 

πξνθαηαβνιή, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ην πεηχρνπκε. Τπήξμε κηα 

αδξάλεηα απφ ηελ πιεπξά φισλ, ε θχξηα επζχλε βξίζθεηαη κελ ζηελ πιεπξά 

ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ αιιά ππήξρε κηα ζπδήηεζε ζε εμέιημε κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία πήξε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απ’ φ,ηη 

πεξηκέλακε. 

Θα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν, εηδηθά ελφςεη ηεο 

θαηάζεζεο ζηηο επφκελεο εβδνκάδεο ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

λα δνζεί ε άδεηα ζηελ ΔΤΓ ηνπ ΜΓΣ λα εθδψζεη πξφζθιεζε θαη λα εληάμεη 

έξγα πνπ έξρνληαη απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηα νπνία έρνπλ 

έηνηκεο δαπάλεο ρσξίο θπζηθά λα θάλεη δήισζε δαπαλψλ κέρξη ηελ έγθξηζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο. Γειαδή, λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ρξφλν 

δηαβνχιεπζεο, ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί ηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα 

γλσκνδνηήζεη επί ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηνλ 

έιεγρν ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 1/1/2016 κέρξη θαη 

ηε ζηηγκή πνπ ζα εληαρζεί ην έξγν.  

πσο αληηιακβάλεζηε, απηφ δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζα ζε κηα εβδνκάδα ή ζε 10 κέξεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα έξγα 

επεηδή είλαη phasing, απαηηνχλ νχησο ή άιισο ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε Δπηηξνπή έρεη ήδε ελεκεξσζεί ζρεηηθά.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Λνηπφλ, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα ήζεια κε ην θιείζηκν πνπ έγηλε 

απφ ηνλ θ. Ησαλλίδε λα ςεθίζνπκε θαη λα εγθξίλνπκε ηα δχν ρέδηα, ηα 

Κξηηήξηα θαη ην Πιάλν Αμηνιφγεζεο φπσο απηά αλαθέξζεθαλ απφ ηελ θα 

Καξθνχιε.  

  Δγθξίλνληαη; 

Γιεξάγεηαι τηθοθοπία δι’ αναηάζευρ ηηρ σειπόρ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγκπίνονηαι ηα Κπιηήπια και ηο Πλάνο Αξιολόγηζηρ καηά 

ηην ειζήγηζη. 

  Πξνρσξάκε ζην επφκελν. Ζ θα Εαξθνπνχινπ έρεη ην ιφγν.  

ΗΗΗ.  ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΘΔΜΑΣΑ 

«Παποςζίαζη πποόδος κάλςτηρ Αιπεζιμοηήηυν» 

Ν. ΕΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεκέξα, είκαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, 

ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζε ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ΔΠΑ.  

Θα κηιήζνπκε γηα ηελ πξφνδν εθπιήξσζεο ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα».  

ηνλ πίλαθα απηφ βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηφζν ηελ απνηχπσζε 

εθπιήξσζεο ησλ αηξεζηκνηήησλ κε βάζε ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, ηνπ 

Γεθεκβξίνπ δειαδή ηνπ 2014 κε ην καχξν ρξψκα νη αξηζκνί, φζν θαη ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα κε ην 

θφθθηλν.  

Σν Πξφγξακκα δεζκεχνπλ ζπλνιηθά 9 αηξεζηκφηεηεο, νη δχν 

είλαη ζεκαηηθέο θαη νη 7 είλαη γεληθέο. ηηο ζεκαηηθέο αηξεζηκφηεηεο, ελψ ζηελ 

εθπιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είρακε κεξηθψο εθπιεξσκέλεο 2, ζήκεξα ε 

κία απφ απηέο είλαη εθπιεξσκέλε. Ζ κία απφ ηηο δχν αθνξά ην ΔΣΠΑ, είλαη ε 

2.1 θαη ε δεχηεξε αθνξά ην ΔΚΣ, είλαη ε 11.  

Γηα ηηο γεληθέο αηξεζηκφηεηεο έρνπκε εθπιεξσκέλεο ηηο 5 απφ ηηο 

7 θαη ηηο 2 κεξηθψο εθπιεξσκέλεο. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα. Γειαδή 
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ζε ζχλνιν 9 αηξεζηκνηήησλ, νη 6 εθπιεξψλνληαη πιήξσο, νη 3 είλαη κεξηθψο 

εθπιεξσκέλεο.  

Γηα ηελ Αηξεζηκφηεηα 2.1 πνπ αθνξά ηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε, λα 

δνχκε πνην είλαη ην ζηάδην πινπνίεζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα εθπιήξσζεο ησλ 

ελεξγεηψλ φλησο παξνπζηάδεη πζηέξεζε εθ' φζνλ αξρηθά ήηαλ 

πξνδηαγεγξακκέλν λα νινθιεξσζεί ζηηο 20/2/2015, φπσο εηπψζεθε φκσο, 

κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε είλαη φηη έρεη δεκηνπξγεζεί ε θεληξηθή δνκή 

ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο θαη πινπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε ηε ζχζηαζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ παξνχζα θάζε ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο επηθαηξνπνηεί ην ρέδην ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Φεθηαθή Αλάπηπμε, ην νπνίν εθηηκάηαη φηη ζα ππνβιεζεί σο έλα ηειηθφ 

θείκελν ζηξαηεγηθήο ζην ηέινο ηνπ κήλα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

Σα θαιά λέα έξρνληαη γηα ηελ Αηξεζηκφηεηα 11, έρεη νινθιεξσζεί 

ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζηνρνζεζία, ππάξρεη ν ηφπνο 

4369/16, ζηηο 19/7 αλαξηήζεθε ε απηναμηνιφγεζε ηεο ρψξαο θαη είρακε ηελ 

έγθξηζή ηεο ζηηο 3/10. Πιένλ ε Αηξεζηκφηεηα απηή δε δεζκεχεη επνκέλσο ην 

Πξφγξακκά καο.  

Πάκε ηψξα ζηηο γεληθέο εθ ησλ πξνηέξσλ Αηξεζηκφηεηεο. Δίλαη ε 

4 θαη ε 7. Ζ 4 αθνξά ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο. Οπζηαζηηθά έρεη ςεθηζηεί ην λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο Γεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηηο 8/8/2016 θαη έρνπκε ηελ 

πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ δξάζεσλ ηνπ action plan, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ 

θαη ην επηθαηξνπνηεκέλν MOU. Πξνρσξάκε ζχκθσλα κε ην ρέδην Γξάζεο ην 

νπνίν πξνβιέπεη σο αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα, ην ηέινο ηνπ 2016 γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

Καλφλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

Σψξα γηα ην θξηηήξην «Ρπζκίζεηο γηα δηαθαλείο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», έρνπκε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

action plan φζνλ αθνξά ην δεχηεξν θξηηήξην, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην 

επηθαηξνπνηεκέλν ΜΟU. Ζ εκεξνκελία έρεη κεηαηεζεί, αξρηθά πξνβιεπφηαλ 

γηα ηηο 31/12/2015, έρεη δνζεί λέα εκεξνκελία γηα ηηο 31/12/2016. Σν 3ν 
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θξηηήξην πνπ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο είλαη εθπιεξσκέλν.  

Μηιάκε γηα ηελ Αηξεζηκφηεηα, είλαη κηα ζεκαληηθή θαη βαξηά 

Αηξεζηκφηεηα, αθνξά ηα ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα, νπζηαζηηθά ην ζηάδην 

πινπνίεζή ηεο, έρνπκε θη εθεί κηα κεηαηφπηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, φρη 

κεγάιε, ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πξνβιεπφηαλ γηα ηηο 30/4/2016, ε λέα 

εκεξνκελία είλαη γηα ην ηέινο ηνπ 2016.  

Σα βαζηθά ζηάδηα πινπνίεζεο είλαη φηη έρεη ζπζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγία Οκάδα Δξγαζίαο ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ, δηππεξεζηαθή, 

έρεη θαηαξηηζζεί θαη απνζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έγγξαθν κε ηίηιν 

«Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζε Γεηθηψλ ΔΠΑ 2014-20», ην έγγξαθν απηφ 

θαιχπηεη φια ηα Πξνγξάκκαηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ απηήο θαη 

ζπλνιηθά απφ ηηο 18 ελέξγεηεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο έρνπλ πινπνηεζεί νη 10.  

Σψξα κηα θαη πιεζηάδνπκε ζην ηέινο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

Αηξεζηκφηεηαο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα έρεη νπσζδήπνηε εθπιεξσζεί θη απηφ 

είλαη ην Πξφγξακκά καο, ζα ήζεια πνιχ ζπλνπηηθά λ’ αλαθέξσ θάπνηα 

βαζηθά ζηνηρεία, θάπνηα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο. Οπζηαζηηθά 

απφ ηα 6 θξηηήξηα ηεο Αηξεζηκφηεηαο, ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο ην 3 θαη ην 5 θαη 

φπσο ζαο αλέθεξα, απφ ηηο 18 θνηλέο ελέξγεηεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο έρνπλ 

πινπνηεζεί νη 10.  

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη έρεη ζπζηαζεί ν κεραληζκφο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο Αηξεζηκφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο κε ηε 

κνξθή ηεο Γηππεξεζηαθήο Οκάδαο Δξγαζίαο, έρνπλ εθδνζεί 3 αλαιπηηθέο 

Οδεγίεο πξνο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο γηα ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

επίζεκεο ππνβνιήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ, ππάξρεη ην εληαίν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ Γεηθηψλ ΔΠΑ, κηα ζεκαληηθή εμέιημε είλαη φηη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ ’16 ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΑ θαη 

ΔΛΣΑΣ θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί έηζη ν κεραληζκφο ζηαηηζηηθήο επηθχξσζεο 

ησλ δεηθηψλ.  
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Ζ ΔΤΑ, ε ΔΤΔΚΣ θαη νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο ησλ δεηθηψλ θαη ηε δηφξζσζή ηνπο 

φπνπ απηφ απαηηείηαη. Πξνρσξά, πινπνηείηαη δειαδή ην ζχζηεκα ζπιινγήο, 

απνζήθεπζεο, αλαθνξάο, κεηάδνζεο ζηνηρείσλ, κεκνλσκέλσλ ζπκκεηνρψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ γηα φπνηνπο δείθηεο κεηξψληαη κε 

microdata. 

Τπάξρεη λνκηθή ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ κε ην Ν. 4403/2016. Βξίζθνληαη ζ’ εμέιημε νη εξγαζίεο ζρνιηαζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο, απηφ είλαη ζε ζπλεξγαζία ηεο ΔΤΑ, ηεο 

ΔΤΔΚΣ θαη κε ηελ ΔΤΘΤ, ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

ΔΑ. 

Σψξα ζην πιαίζην ηνπ Κξηηεξίνπ 4, νπζηαζηηθά έρεη νινθιεξσζεί 

απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο δηππεξεζηαθήο Οκάδαο 

Δξγαζίαο ε επηινγή ησλ δεηθηψλ, απνηειέζκαηνο εθξνψλ αιιά θαη ηνπ 

πιαηζίνπ επίδνζεο κε ηηκέο βάζεο θαη ηηκέο ζηφρνπ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα θαη έρεη αλαπηπρζεί ην πιαίζην ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ αμηνινγήζεσλ επηπηψζεσλ. 

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα έρνπκε θαη έλα κηθξφ ζρνιηαζκφ 

απφ ηελ ΔΤΔΚΣ αλαθνξηθά κε ηνπ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν. 

ΚΟΤΚΟΤΛΑ: Δγψ κηα πνιχ κηθξή αλαθνξά ζέισ λα θάλσ, πην πνιχ ζ’ απηφ 

ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηαηί ην 

ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γη’ απηή ηελ εμέιημε. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο φπσο είπε θαη ε θα Εαξθνπνχινπ, θη εκείο ε ΔΤΔΚΣ θαη ε ΔΤΘΤ θαη 

νη άιιεο Τπεξεζίεο ηεο ΔΑ, ζπλεξγαζηήθακε κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λνκνζεηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ θνηλψλ δεηθηψλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ ΔΚΣ.  

Μπνξεί απηφ λα ζαο αθνχγεηαη πνιχ ηερληθφ, παξ’ φια απηά 

είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηή ηελ πεξίνδν 

δηαρεηξηζηηθά, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη 

νη δείθηεο. Απηέο πξάγκαηη νη λέεο εζληθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν πνπ αλαθέξζεθε, ηνπ Ν. 4403/2016 θαη απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί πξαγκαηηθά εμαζθαιίδνπκε ηξία πξάγκαηα, πνιχ 

ζπλνπηηθά. 

Πξψηνλ, φηη επηηξέπεηαη ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο λα 

επεμεξγάδνληαη φια η’ απαηηνχκελα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο λα ππνβάιινληαη απφ ηελ θάζε Τπεξεζία θαη ν θάζε Φνξέαο ρσξηζηά 

ζηηο δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο θαη αδεηνδφηεζεο αξρείσλ.  

Γεχηεξνλ, απηφ γίλεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηνπο θαη απηφ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεηαη πιεξφηεηα ζηνηρείσλ, 

πνπ είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ θαη φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Καη ηέινο, θαη είλαη πνιχ βαζηθφ, απηά ηα ίδηα δεδνκέλα, ν λφκνο 

νξίδεη φηη γίλνληαη αληηθείκελν ελ δπλάκεη επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο 

πξνθαλψο ππεξεζίεο φπσο είπε θαη ν θ. Ησαλλίδεο λσξίηεξα, δεδνκέλνπ φηη 

ε Γηαρεηξηζηηθή έρεη ηελ επζχλε ησλ αμηνινγήζεσλ θαη δχλαληαη λα δηεμαρζνχλ 

έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ αμηνινγεηψλ ζ’ 

απηά ηα ζηνηρεία.  

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ζε πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο 

Πεξηφδνπο είρακε πξφβιεκα φηαλ γηλφηαλ κηα αμηνιφγεζε έπξεπε λα γίλεη κηα 

νιφθιεξε δηαδηθαζία πνπ ζπρλά θαζπζηεξνχζε φιε ηε δηαδηθαζία.  

Έλα ηειεπηαίν ζεκείν γηα λα θαζεζπράζνπκε θαη ηα κέιε θαη ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, απηέο νη ξπζκίζεηο αθνξνχλ θαη ηα κεηαθεξφκελα έξγα. 

Καη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Έρεη γίλεη κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη πξνεγνχκελεο δξάζεηο, δειαδή απηέο πνπ είλαη 
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παιηφηεξεο θαη έξρνληαη ζ’ απηή ηελ πεξίνδν, έρεη γίλεη κηα ζπλελλφεζε κε ηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο.  

Σέινο, επεηδή έρεη ζεκαζία, απηά ηα πξάγκαηα έρνπλ θαη 

νλνκαηεπψλπκν, ζέισ λα επραξηζηήζσ δεκφζηα ηε ζπλάδειθφ κνπ θα 

Θενδσξνπνχινπ, ε νπνία έθαλε πνιχ κεγάιν θφπν γη’ απηφ θαη ηνλ θ. 

Εσγξαθφπνπιν απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

ΗV.  ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΜΔΛΩΝ – ΤΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε ζ’ απηφ ηνλ θχθιν. Έρεη δεηήζεη ην ιφγν απφ ηελ 

ΔΤ ε θα Μπηζκπίθνπ θαη ελ ζπλερεία ζα έρεη ην ιφγν ν εθπξφζσπνο ηεο 

Φεθηαθήο Πνιηηηθήο. 

Κ. ΜΠΗΜΠΗΚΟΤ: Καιή ζαο κέξα, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο 

Δθαξκνγήο.  

Θα ήζεια λ’ αλαθεξζψ ζπλνπηηθά ζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζπλνιηθά ην ΔΠΑ. Σν ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2014-20 έρεη ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 17,9 δηο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9,7 είλαη ζην ΔΣΠΑ, ηα 4,58 είλαη 

ζην ΔΚΣ θαη 3,59 είλαη ζην Σακείν πλνρήο.  

Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπ, αλαθέξζεθε θαη πξηλ απφ ηνλ θ. Ηαθσβίδε 

ζπλνιηθά, ην δεηνχκελν εδψ είλαη φηη βξηζθφκαζηε ζε λνκηθέο δεζκεχζεηο ζην 

9,1% θαη ζε δαπάλεο ζην 2,5%. Οη άκεζεο πξνηεξαηφηεηέο καο είλαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δαπαλψλ ηνπ 2016 κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, αιιά επηπιένλ είλαη θαη ην αζθαιέο θιείζηκν 

ηνπ ΔΠΑ 2007-13.  

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δαπαλψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 7% πνπ είλαη ε πξφζζεηε πξνρξεκαηνδφηεζε ψζηε 

λα κελ επηζηξαθνχλ πφξνη θαη κε ηε κεγηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ηελ αχμεζε 
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εηζξνήο θνηλνηηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ κέζα ζηνπο ζηφρνπο, είλαη ε επίηεπμε 

ηνπ λ+3 γηα ην έηνο 2017 θαη ην απνζεκαηηθφ επίδνζεο γηα ην 2018.  

πλνιηθά, γηα ην 7% ηεο πξφζζεηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο, ε 

απαίηεζε απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην 1,262 δηο θαη νη δαπάλεο έσο 30/9 

βξίζθνληαη ζηα 440 εθαηνκκχξηα. Ζ πξφβιεςε απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο 

κέζα απφ ηα ρέδηα Γξάζεο, αλέξρεηαη ζην 1,82 δηο έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Γηα λα πεηχρνπκε απηνχο ηνπο ζηφρνπο έρνπκε ζεζπίζεη θάπνηα εξγαιεία 

ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο κε νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο, κέζα απφ ηα 

ρέδηα Γξάζεο πνπ είλαη ηξηκεληαία παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε 

ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. 

Γίλνληαη Σερληθέο πλαληήζεηο κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, 

επηηειηθέο δνκέο θαη ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο θνξείο. Πξνζπαζνχκε λα 

εμαζθαιίζνπκε θαη παξαθνινπζνχκε ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Έρνπκε ην ζπληνληζκφ ηεο Σερληθήο 

Βνήζεηαο απφ ηνπο JASPERS. 

Έρνπκε ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζπαζνχκε λα παξέρνπκε 

ζηνπο Σειηθνχο Γηθαηνχρνπο, ηελ αλάπηπμε ησλ Γηθηχσλ Αληαιιαγήο Καιψλ 

Πξαθηηθψλ θαη ηέινο ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κέζσ ησλ δεηθηψλ θαη ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο.  

Κεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. 

Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο επηηάρπλζε είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε έληαμε λέσλ έξγσλ, ε 

νινθιήξσζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ε έληαμε ησλ ηκεκαηνπνηεκέλσλ έξγσλ 

fazing θαη ε ππνβνιή ησλ θαθέισλ κεγάισλ έξγσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.  

Γε ζα ήζεια λα θνπξάζσ κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κεγάια έξγα, 

απιά ζπλνιηθά, είλαη 42 ηα κεγάια έξγα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 16 είλαη phasing 

απφ ηελ πεξίνδν 2007-13 θαη ηα λέα είλαη επηπιένλ 26. Ζ ππνζηήξημε ησλ 

δηθαηνχρσλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ έξγσλ γηα ην 
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ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε νξηδφληησλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ 

ππνζηήξημεο δηθαηνχρσλ, κε ζπληνληζηή απφ ηελ ΔΤΔ θαη κέιε ζηειέρε ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο ΔΑ θαη ηεο ΜΟΓ θαη κε ην ζπληνληζκφ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

κέηξσλ ππνζηήξημεο δηθαηνχρσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ θαη θαηά 

πεξίπησζε ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο.  

Γηα ην αζθαιέο θιείζηκν ηνπ ΔΠΑ 2007-13, κηα κηθξή αλαθνξά. 

Μέρξη ηψξα έρνπλ εθδνζεί νη εγθχθιηνη θαη νη νδεγίεο θιεηζίκαηνο, γίλνληαη νη 

αζθήζεηο θιεηζίκαηνο ή δηαθνξεηηθά ην screening φπσο ην γλσξίδνπκε κέζα 

απφ ηηο ζπλεξγαζίεο καο θαη νη ηερληθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο 

Αξρέο θαη ηνπο ΔΦΓ γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Οη πην πξφζθαηεο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί είλαη απηέο ηεο 

16εο επηεκβξίνπ απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

πιεξσκήο ηνπ 2007-13 θαη ε εγθχθιηνο κε ζέκα ηελ ηειηθή Έθζεζε 

Τινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-13 ζηηο 

29/9 πάιη απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ θαη ηελ ΔΤΑ εηδηθφηεξα.  

Σν θιείζηκν ηψξα, πνηνη είλαη νη ζηφρνη γηα ηελ πεξίνδν 2007-13: 

Δίλαη ε απνξξφθεζε ηνπ 100% ηεο ζπλδξνκήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ εληφο ηνπ 2016, είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, είλαη ε εκπξφζεζκε 

θαη επηηπρήο ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ θιεηζίκαηνο θαη βέβαηα ή ελεξγνπνίεζε 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-20.  

Οη θξίζηκεο ηψξα εκεξνκελίεο γηα ην θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ 

2007-13 είλαη ε 30ε Οθησβξίνπ 2016 φπνπ ζα γίλεη ην θιείζηκν ησλ 

εθθξεκνηήησλ θαη ε θαηαρψξεζε απνθάζεσλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζην 

ΟΠ, είλαη ε 13ε Γελάξε ηνπ 2017 κε ην ζρέδην ηεο ηειηθήο Έθζεζεο 

Τινπνίεζεο πνπ ζα ζηαιεί ζηελ ΔΑ θαη ζηελ ΔΤΔ, ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζε 

θαη ζηελ ΔΓΔΛ, ζηε ζπλέρεηα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017 πνπ ζα γίλεη ε έγθξηζε 

Σειηθψλ Δθζέζεσλ απφ ηηο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη ηέινο είλαη ν Μάξηηνο ηνπ 2017 κε ηελ αίηεζε πιεξσκήο 
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ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηαδηαθή ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ θιεηζίκαηνο 

ζηελ SFC. Απηά απφ ηελ πιεπξά καο, ζαο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκείο επραξηζηνχκε. Ο θ. αξξήο έρεη ην ιφγν.  

Η. ΑΡΡΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, εθπξνζσπψληαο ην Γεληθφ Γξακκαηέα πνπ βξίζθεηαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζην Βεξνιίλν θαη δε κπφξεζε λα παξεπξεζεί.  

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο κηα πξψηε θαη πνιχ 

ζεκαληηθή δνπιεηά ε νπνία αλαηέζεθε ζ’ απηή ηε Γεληθή Γξακκαηεία είλαη ε 

εθπιήξσζε ηεο Αηξεζηκφηεηαο 2.1. Απηή ηε ζηηγκή βξηζθφκαζηε εληφο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε απηά πνπ έρνπκε ππνζρεζεί λα παξέρνπκε, 

επηβεβαηψλσ ζηα ηέιε ηνπ κήλα ηε ζηξαηεγηθή, σζηφζν φκσο ζα είλαη θαιφ 

πξνο φινπο καο λα γλσξίδνπκε φηη θαη ε ίδηα ε Γεληθή Γξακκαηεία απνηειεί 

έλα θξηηήξην γηα ηελ άξζε απηήο ηεο Αηξεζηκφηεηαο.  

Έλα θξηηήξην ην νπνίν ζα κπνξνχζακε απιψο λα ην θαιχςνπκε 

θαη ηίπνηε παξαπάλσ ή αιιηψο ζα κπνξνχζακε λ’ αλαγλσξίζνπκε φινη καο ηα 

κεγάια πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε θαη λα θάλνπκε κηα πνιχ ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, 

λα βνεζήζνπκε λα παίμεη ηνλ θνκβηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη θαη 

λα πάκε ζε κηα θαιχηεξε επνρή.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα κηιήζσ θαη βάζεη ηνπ θ. Ησαλλίδε πνπ 

αλέθεξε φηη ν θεληξηθφο ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο είλαη ζπληνληζηηθφο, 

απηφλ αθξηβψο ην ξφιν πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη, είλαη γηα ηε ράξαμε θαηά 

θχξην ιφγν ηεο πνιηηηθήο, λα ζπληνληζηνχλ νη δηάθνξεο επηκέξνπο πνιηηηθέο 

φπσο αλέθεξε θαη ν θ. Θάλνπ φπσο είλαη νη Πεξηθεξεηαθέο, ε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαζψο θαη ην NJ Plan.  

Καη κάιηζηα ζηα πιαίζηα φινπ απηνχ ηνπ ζπληνληζκνχ, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζπληνληζκφο κε ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Δδψ 

πιένλ ζα ζέιακε λ’ αλαθεξζνχκε φηη κηιάκε γηα έλα λέν πιαίζην ζπληνληζκνχ 

ζρεδηαζκνχ πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ. Δδψ πιένλ ζα ιέγακε φηη 

ε Γεληθή Γξακκαηεία παξαθνινπζεί ζηελά ηφζν ηε ράξαμε ηεο ίδηαο ηεο 
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πνιηηηθήο αιιά θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο πνξείαο κε ηελ πνιηηηθή, ην ζρεδηαζκφ 

ησλ έξγσλ θαη ηελ πινπνίεζε.  

Κχξηα ζεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζζεί φηη αληηκεησπίδνπκε 

πξνβιήκαηα, έρνπλ λα θάλνπλ θαηά θχξην ιφγν κε ην θαηά πφζν ηα έξγα είλαη 

επαλαιακβαλφκελα, έρνπλ δηαθνξεηηθέο θνζηνινγήζεηο πνιιέο θνξέο 

παξφκνηα έξγα, δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε βησζηκφηεηα κεηά ην ηέινο ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο. φια απηά ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα ιχζνπκε κε ην λέν 

πιαίζην πνπ θάλνπκε, ην νπνίν ειέγρεη θξηηήξηα, βάδνπκε κηα δηθιείδα 

θξηηεξίσλ ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο αιιά θαη 

ην εχξνο επηξξνήο ζε απηνχο.  

Δδψ πέξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν δείθηεο Dezi γηα 

ελαξκφληζε θαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα φπσο δεηά θαη ε Αηξεζηκφηεηα. 

Μπαίλνπλ θξηηήξηα φπσο ε σξηκφηεηα, ε εθαξκνζηκφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα 

ησλ έξγσλ γηα λα κελ έρνπκε έξγα ηα νπνία κεηά θάζνληαη. Καη έηζη 

πξνζπαζνχκε κάιηζηα λα ζπάζνπκε ηα επαλαιακβαλφκελα έξγα ζε building 

blogs ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη πεξηζζφηεξν νξηδφληηα έξγα απ’ φ,ηη 

θάζεηα.  

Πξνθαλψο φκσο γηα λα γίλεη απηφ, ε ζπλεξγαζία καο δε κπνξεί 

λα έξρεηαη κφλν ζην επίπεδν ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη 

απαηηνχκελε θαη ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα, ε δηαδηθαζία είλαη ζε 

δηαπξαγκάηεπζε αθφκε απηή ηε ζηηγκή κε ην action plan πνπ ζρεδηάδεηαη θαη 

ζα θνηλνπνηεζεί φηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ην πψο αθξηβψο ζα γίλεηαη.  

Πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πνιχ θαιή 

ζπλεξγαζία γηα λα βνεζήζνπκε θη εκείο ζηελ σξίκαλζε έξγσλ θαη λα έρνπκε 

ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, ζηελ νπζία ην Σερληθφ Γειηίν λα γίλεηαη 

ηππηθφ κε ηελ θαιή ζπκκεηνρή πηζηεχσ πξηλ θαη ηελ σξίκαλζε ήδε ησλ 

έξγσλ.  

Απηά απφ κέλα, πεξηζζφηεξα ζα ηα δνχκε θαη ζηελ πνξεία. Μία 

κφλν κηθξή δηεπθξίληζε, φηη ε Αηξεζηκφηεηα έρεη κπεη ζην Θεκαηηθφ ηφρν 2, 

απηφ δε ζεκαίλεη φκσο φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
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πεξηνξίδεηαη ζην Θεκαηηθφ ηφρν 2. Τπάξρνπλ έξγα Πιεξνθνξηθήο. Ζ 

Πιεξνθνξηθή γηα καο θαη γηα ηελ θπβέξλεζε απνηειεί 1 απφ ηνπο 8 ππιψλεο 

γηα ηελ αλαθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ αλαθαίληζε ηεο νηθνλνκίαο.  

Άξα ζέινπκε ζπληνληζκφ ζε φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ έξγα Πιεξνθνξηθήο. Απηά απφ κέλα, επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Σζηάκεο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΣΗΑΜΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δίκαη ν εθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο.  

Πνιχ γξήγνξα, είλαη ζεκαληηθφ ε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο  θαη θαιφ ζα είλαη λα κελ είλαη κφλν γηα ηελ 

αηξεζηκφηεηα. Αλεπίζεκε πιεξνθνξία πξνο επηβεβαίσζε δηφηη φπσο 

θαηάιαβα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο, ε άξζε ηεο αηξεζηκφηεηαο ησλ έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηέινο ηνπ κήλα ζα ηθαλνπνηήζεη ή φρη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

Δγψ πξνο πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνο επηβεβαίσζε, πηζηεχσ φηη 

ην ζέκα απφ αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο είλαη ζην ζέκα ηεο θνζηνιφγεζεο 

φπσο πνιχ ζσζηά αλαθέξαηε, ην νπνίν είλαη θάηη πάξα πνιχ δχζθνιν ζηα 

έξγα Πιεξνθνξηθήο θαη ζαο εχρνκαη λα ην πεηχρεηε.  

Δπίζεο, εχρνκαη γηα ηειεπηαία θνξά λα γίλεη ε αξρή ηψξα κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία, έηζη ψζηε είηε επαλαιακβαλφκελα έξγα είηε ηα ζέκαηα ηεο 

βησζηκφηεηαο, λα έρνπκε αληηιεθζεί πιένλ ζ’ απηή ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε 

δηαρξνληθά φηη δε κπνξεί λα ιπζεί νχηε κε λφκν νχηε κε εγθχθιην νχηε κε 

θνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Απαηηείηαη γη’ απηά ηα νπνία κφιηο αγαπεηέ θ. 

αξξή είπαηε, ζρέδην ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο. 

Πξέπεη λα καο θνηλνπνηήζεηε θαη λα καο πείηε κε πνηνλ ηξφπν 

απηά φια ζα ηα πεηχρεηε κε εθαξκνγή, κε ζρέδην ππνζηήξημεο. Δκείο νη Γήκνη 

θαη γεληθφηεξα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ θαη Β’ βαζκνχ θνπξαζηήθακε 

δηαρξνληθά λα κειεηάλε γηα εκάο.  
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ήκεξα δελ μέξσ πφζνη Φνξείο θαη Οξγαληζκνί ζπδεηνχλ 

πξνηππνπνηήζεηο, απινπζηεχζεηο, δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. ην E-gov.now 

δελ είκαζηε θαλ, έρνπκε ζηακαηήζεη ζηηο Πεξηθέξεηεο. Καη έλα ζσξφ άιια 

δεηήκαηα πνπ δε ζέισ λα θνπξάζσ. Άξα ινηπφλ, ζαο επρφκαζηε λα καο πείηε 

ζχληνκα απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα ζπκθσλήζνπκε λα γίλεη άξζε 

ηεο αηξεζηκφηεηαο αιιά λα καο πείηε πνιχ ζπγθεθξηκέλα κε πνην ζρέδην 

ππνζηήξημεο ζα εθαξκφζεηε θαη ζα ππνζηεξίμεηε φια απηά. 

Μηα εξψηεζε θ. Πξφεδξε πνιχ δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα πξνο 

ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Θα ήζεια λα δσ γηαηί δηαθέξεη ην πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Γξάζεο Β1.1.5, «Τπνδνκέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ κνληέισλ ιεηηνπξγίαο ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ», ζηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζηε ζειίδα 162, είλαη 

23.920.647. Καη ζηνλ πίλαθα εμεηδίθεπζε Κάζεησλ Σνκέσλ Πνιηηηθήο ζηε 

ζειίδα 6, είλαη 22 εθαηνκκχξηα. Απηφ κήπσο είλαη ηππνγξαθηθφ; Δπραξηζηψ θ. 

Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σζνπθλίδαο έρεη ην ιφγν.  

Α. ΣΟΤΚΝΗΓΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δθ κέξνπο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, εθπξφζσπνο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα.  

  Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε δχν πξάγκαηα. Δίλαη γλσζηφ φηη έλα 

κεγάιν θνκκάηη ηεο γεληθήο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηε 

ρψξα καο αθνξά θαη ζηνλ θπξίαξρν ζηφρν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο. Καη ηεο απάηεο ηαπηφρξνλα.  

  Μ’ απηή ηελ έλλνηα ζε επίπεδν νξηδφληηαο πνιηηηθήο είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφβιεςε ζε φια ηα επίπεδα, είηε 

αθνξνχλ ζέκαηα αμηνιφγεζεο είηε αθνξνχλ ζέκαηα έληαμεο έξγσλ είηε 

νηηδήπνηε άιιν, λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα εληνπηζκφ πεξηνρψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζεκεία πνπ αλζνχλ θαηλφκελα απάηεο θηι.  

Μηα έθθιεζε πξνο ηα κέιε πνπ ζα πινπνηήζνπλ έξγα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, 
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νπνηνπδήπνηε ππάξρεη έλαο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ πνπ λα αθνξνχλ γθξίδεο 

πεξηνρέο, λα πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ δείθηεο ή ελεκέξσζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ψζηε λα κπνξνχκε κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

πξνβιέπνπκε, λα βνεζήζνπκε ζην ζπληνληζκφ γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ απηά 

ηα θαηλφκελα.  

Σέινο, επηζεκαίλνπκε ην γεγνλφο φηη ε Γεληθή Γξακκαηεία είλαη 

ην ειιεληθφ AFCOS, δειαδή είλαη ν θνξέαο πνπ ζπληνλίδεη ζπλνιηθά ηα 

ζέκαηα απάηεο θαη δηαθζνξάο, άξα φια ηα έξγα είηε Πιεξνθνξηθήο είηε άιια 

έξγα πνπ αθνξνχλ ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη πξνέξρνληαη απφ 

θνηλνηηθνχο πφξνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ' φςηλ φηη νη θαηαγγειίεο 

έξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο. 

Κιείλνληαο, λα επηζεκάλσ επίζεο φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη θαη 

δηαζχλδεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηα νπνία ζα ππάξμνπλ θαη 

εηδηθά κπαίλνπλ θαη δεηήκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ζίρηεθε 

παξαπάσλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, 

επεμεξγάδεηαη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην ελνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ θξάηνπο ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα λα εληνπίδνπκε 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ εληνπίδνληαη δηαθνξεηηθά. Δπραξηζηνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Σειεπηαίνο νκηιεηήο ν θ. Θάλνπ.  

Π. ΘΑΝΟΤ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αο κνπ επηηξαπεί κηα ζπλνιηθφηεξε 

ηνπνζέηεζε θαη ζα ήζεια λα μεθηλήζσ ηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ πνπ 

αλαθέξζεθε πξηλ ν ζπλάδειθνο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Employment. 

Δίλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην 

ηεο ζχζηαζεο ηεο λέαο Γεληθήο Γξακκαηείαο. Κη εδψ ζέισ λα ζέζσ ην ζέκα, 

απαληήζεθε ην εξψηεκα απ’ ηνλ θ. Ησαλλίδε. Δηδηθά ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 

25 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο Σερληθήο Βνήζεηαο απφ ηε δηάδνρν ηεο 

Task Force είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε ηζρπξή ζπλεξγαζία θαη ν 

ζπληνληζκφο κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε πληνληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο.  
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Έρνπκε έξγα ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ εμεηδηθεπζεί εδψ αιιά 

ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη έξγα ηνπξηζκνχ κε αληίζηνηρεο κειέηεο κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 25. Aλέθεξα έλα, ν ηνπξηζκφο θαη ν ρψξνο ηεο πγείαο. 

Καηαιαβαίλεηε θ. Ησαλλίδε, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λ’ απνθχγνπκε 

αιιεινεπηθάιπςε δξάζεσλ, πξέπεη λα έρνπκε έλα εληαίν πιαίζην λα δνχκε ηη 

θάλνπκε, πνχ πάκε θαη πψο κεηαθξάδνληαη απηά ζην δηα ηαχηα. 

Απηά φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 25 

πνπ βεβαίσο θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα, έλα κεγάιν εχξνο δξάζεσλ ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη βεβαίσο έρεηε απφιπην δίθην πνπ ιέηε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξφγξακκα έρεη κηα βεληάιηα πνπ θαιχπηεη πάξα πνιιέο δξάζεηο.  

πληνληζκφ επίζεο θαη κε ην ΔΠΑΝΔΚ. πληνληζκφ επίζεο θαη 

κε ηα ΠΔΠ. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ππάξρεη απηή ε αλαθνξά ζην λφκν 

πνπ γίλεηαη ε ζχζηαζε ηεο λέαο Γεληθήο Γξακκαηείαο, απιά λ’ αλαθέξσ φηη 

δήηεκα ηνπ ζπληνληζκνχ είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν πξέπεη φινη καδί λ’ 

αληηκεησπίζνπκε.  

Δπηηξέςηε κνπ λα πσ δπν θνπβέληεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε. ζνλ 

αθνξά ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κηιάκε γηα 

κηα εμεηδίθεπζε πεξίπνπ ζην 93% πνπ ιίγν πνιχ ζεκαίλεη φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ αθνπκπάεη ην Θεκαηηθφ Άμνλα 2 ιίγν πνιχ έρεη θιείζεη, 

ην 93%, θάπσο έηζη.  

Έλα ζέκα ην νπνίν έρεη ηεζεί, έρεη ζπδεηεζεί κε ηνλ θ. Σαθχιιε 

είλαη θαηά φζν θαη αλ ζα ππάξμεη κηα επηβεβαίσζε αλ ζέιεηε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμεηδίθεπζεο ε νπνία έρεη ππάξμεη κέρξη ηψξα. βεβαίσο γίλεηαη αλαθνξά φηη 

κηιάκε γηα κηα εμεηδίθεπζε ζην ρψξν ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

ηειεί ππφ ηελ εθπιήξσζε ηεο αηξεζηκφηεηαο.  

Θα ήηαλ θαιφ λα ππάξρεη κηα ελεκέξσζε, ίζσο λα κελ είλαη 

ηψξα θ. Ησαλλίδε, αιιά έλα planning πφηε ζα μεθηλήζεη, αλ μεθηλήζεη θαη πφηε 

ζα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Έλα ηξίην ζεκείν απφ ηε δηθή καο 

ηε κεξηά θαη βεβαίσο θαισζνξίδνπκε ηε ζχζηαζε ηεο λέαο Γεληθήο 
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Γξακκαηείαο, θαιχπηεη έλα κεγάιν θελφ ζα έιεγα ηελ ηειεπηαία 10εηία, φρη 

κφλν ζέκαηα ράξαμεο ζηξαηεγηθήο, ζέκαηα ζπληνληζκνχ.  

Ο εθπξφζσπνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αλ δελ θαηάιαβα θαιά 

δηνξζψζηε κε, αλαθέξζεθε ζε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ελδεηθηηθά, 

ηδηνθηεζίαο ησλ έξγσλ. Έλα πιαίζην πνπ λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ζην 

δηαγσληζκφ επίζεο, έλα πιαίζην πνπ λα εληζρχεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο.  

Θα έιεγα ε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο είλαη έλα πξψην 

βήκα πνπ ιχλεη ην ζέκα ηνπ ζπληνληζκνχ, έρνπκε καθξχ δξφκν λα 

δηαλχζνπκε, αιιά πξέπεη λα ζεκεηψζσ θαη λα εμάξσ ηελ εμαηξεηηθή 

ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε κε ηελ ππφ ζχζηαζε λέα Γεληθή Γξακκαηεία θαη κε 

ηνλ θ. Σαθχιιε θαη φρη κφλν, θαη θεληξηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα άξνπκε 

ηελ αηξεζηκφηεηα, ηελ πεξίθεκε 2.1 ε νπνία ηφζν πνιχ καο έρεη ηαιαηπσξήζεη 

φπσο είπε ν θ. Ησαλλίδεο. 

Βεβαίσο καο έρεη ηαιαηπσξήζεη γηαηί ππήξρε ιφγνο, δελ ήηαλ 

απιά έηζη, εηέζε ην ζέκα ηεο απηνδέζκεπζεο. Σν δεηνχκελν βεβαίσο είλαη έλα 

λέν ζχζηεκα παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ θη εγψ κπνξψ λα πσ ζ’ 

απηφ ην ζηάδην φηη ππάξρεη κηα αλεπίζεκε δηαβνχιεπζε κε ηηο γεληθέο Αξρέο. 

Γε κπνξψ λα πξνθαηαβάιισ ην απνηέιεζκα, λνκίδσ φηη είκαζηε ζ’ έλα δξφκν 

πνπ καο ελζαξξχλεη λα πηζηεχνπκε φηη φια ζα πάλε θαιά. 

Κιείλνληαο, κε ην δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ηνπ Γεθεκβξίνπ, ν θ. 

Ησαλλίδεο ήηαλ εμαηξεηηθά επγελήο κε ηε ιέμε «αδξάλεηα», ηφζν εθ κέξνπο 

ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ θαη εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γελ μέξσ     

θ. Ησαλλίδε, πάλησο ζην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο λνκίδσ είραηε κηα 

θαιή θίλεζε, ρεηξνλνκία απφ ηε κεξηά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην 

πιαίζην ηνπ Ηνπιίνπ, ζηελ επηζηνιή ηνπ Ηνπιίνπ αλαθέξνκαη, γηα ηελ εμαίξεζε, 

ίζσο λα ππάξμεη κηα παξαλφεζε εθ κέξνπο κνπ, νπφηε κπνξψ λα πάξσ ηελ 

επζχλε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.  
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Νφκηδα φηη ην ζέκα είρε ιήμεη εθεί. Νφκηδα φηη κηινχζακε γηα έξγα 

ηα νπνία είραλ νινθιεξσζεί θάπνηα ζηηγκή ηνλ Ηνχιην. Σν αθήλσ εθεί, αλ είλαη 

θάπνην ιάζνο παίξλσ ηελ επζχλε πξνζσπηθά ζαλ Παλαγηψηεο Θάλνπ.  

Δίλαη έλα ζέκα επίζεο καο έρεη απαζρνιήζεη ζην παξειζφλ, 

ίζσο λα έπξεπε λα έρεη ηεζεί πέξπζη ζηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, δεηψ ζπγλψκε απφ ηνλ θ. Σζνπθαιά, κπνξεί λα κνπ πεη 

«αγαπεηέ Παλαγηψηε έξρεζαη ιίγν θαζπζηεξεκέλνο». Αθνξά ην έξγν 

ΤΕΔΤΞΗ φπνπ απηέο ηηο κέξεο ζα βγεη απφθαζε απέληαμεο, νη Τπεξεζίεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα βγάινπλ ηελ απφθαζε απέληαμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ σο κεγάιν έξγν.  

Έλα κεγάιν έξγν ζηα 150, 170 εθαηνκκχξηα, δε έρεη ζεκαζία, 

πάλησο ήηαλ έλα ζπκβνιηθφ έξγν γηα ηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έλα 

έξγν ζην νπνίν επέλδπζαλ θαη νη Διιεληθέο Αξρέο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

κε ηε βνήζεηα ηνπ JASPERS πεξίπνπ ζηα δπν ρξφληα γηα λα σξηκάζνπλ απηφ 

ην πξάγκα ν έξγν.  

Καηαιαβαίλσ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ήηαλ 

εμαηξεηηθά ζηελά, εθ' φζνλ έπξεπε λα ηξέμνπκε κηα δηαδηθαζία ζηνπο ΟΣΑ, 

θαηαλνεηφ, θαηαιαβαίλσ φηη απηφ ην έξγν ζα ηξέμεη, είλαη κέζα ζηελ 

εμεηδίθεπζε, κηιάκε γηα έλα έξγν ηεο ηάμεσο ησλ 43 εθαηνκκπξίσλ.  

Ίζσο αλ φρη εδψ, ίζσο ζε θάπνην άιιν επίπεδν ζα ήηαλ θαιφ 

γηαηί θη εκείο είκαζηε ππφινγνη απέλαληη ζην Κνηλνβνχιην θαη ζε θάπνηεο άιιεο 

Τπεξεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλ πξάγκαηη ζα ηξέμεη ην ΤΕΔΤΞΗ 

ΗΗ, Πψο ζα ηξέμεη, αλ ζα είλαη έλα κηθξφηεξν έξγν, έλα κηθξφ έξγν ζηα 43 

εθαηνκκχξηα θαη νχησ θαζ' εμήο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: Μφλν δπν ιφγηα επί ηεο δηαδηθαζίαο ιίγν. Αλ θαηάιαβα θαιά ην 

ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ θεχγεη; Σα 150 εθαηνκκχξηα πφζα ήηαλ; Καη ζα πάκε λα δνχκε 

έλα πην κηθξφ; Ση αθξηβψο γίλεηαη; Καη αλ βγαίλεη, γηα πνην ιφγν; Δίλαη ζέκα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο;  

Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Κάπνηα ζρφιηα, θάπνηεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο 

ηέζεθαλ.  
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Σα πεξηζζφηεξα είλαη δεηήκαηα ηα νπνία έζεζαλ νη ζπλάδειθνη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  ε φ,ηη αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ηνπ 

άξζξνπ 25 έρνπκε ήδε ελεκεξψζεη φηη ππάξρεη κηα δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο Τπάξρεη ελεκέξσζε 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία. ηαλ δηαπηζηψλνπκε ηνλ θίλδπλν 

λα ππάξρεη αιιειεπηθάιπςε δεηάκε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο απφ η’ αξκφδηα 

Τπνπξγεία. Απηφ έρεη ζπκβεί σο ηψξα ζε δπν πεξηπηψζεηο.  Πξνέθπςε φηη ε 

παξαλφεζε νθεηιφηαλ ζε θαθέο δηαηππψζεηο.   Τπφ απηή ηελ έλλνηα, εκείο δελ 

αηζζαλφκαζηε φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα αιιειεπηθάιπςεο ή δηπιήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. Δάλ έρεηε πξνζδηνξίζεη 

θάπνηνπο θηλδχλνπο αιιειεπηθάιπςεο, επραξίζησο λα ηνπο δνχκε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε φηη δελ ππάξρεη δήηεκα. 

ε φ,ηη αθνξά ζπληνληζκφ κε ην ΔΠΑΝΔΚ θαη ηα ΠΔΠ, λα 

ππελζπκίζσ φηη πιένλ  φιεο νη Δηδηθέο Γξακκαηείεο βξίζθνληαη ππφ ην ίδην 

Τπνπξγείν. Σν ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΠΑ παξαθνινπζείηαη απφ ηξεηο 

Γξακκαηείεο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία ΔΠΑ θαη δχν ηνκεαθέο Γξακκαηείεο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ θάησ απφ ηνλ ίδην πθππνπξγφ, επνκέλσο εθηφο 

απφ ηε ζεζκηθή απνηχπσζε φηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δπηηξνπέο 

Παξαθνινχζεζεο (ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ΔΣΠΑ ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ ΜΓΣ θαη αληίζηνηρα ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ), ππάξρεη ζπληνληζκφο ζηε βάζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δνπιεηάο.  

Δάλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεηάδεηαη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

ή έρεη δηαπηζηψζεη θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ 

αιιεινεπηθαιχςεηο, επραξίζησο λα ηα ζπδεηήζνπκε. Χο ηψξα δελ έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη έρνπλ πξνθχςεη ηέηνηνπ ηχπνπ δεηήκαηα.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε γηα ην ζεκαηηθφ Άμνλα 2, ε 

εμεηδίθεπζε θηάλεη ζην 93% θαη ειπίδνπκε φηη ην πνζφ απηφ ζα κεησζεί κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο κέζσ ηεο ρξήζεο 

Διαγράφηκε: ¶
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λέσλ εξγαιείσλ σο πξνο ηηο ππνδνκέο θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο.  

Γε λνκίδσ φηη είλαη ε ψξα λα κπνχκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε. 

Πξέπεη λ’ αθήζνπκε ιίγν ρξφλν λα ηαθηνπνηεζνχλ νη άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ είλαη ε Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή θαη ε άξζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απηνδέζκεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν δελ ήηαλ πξφζεζή κνπ 

λα θάλσ επίξξηςε επζπλψλ. Τπάξρεη έλα αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα ην νπνίν 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε γηα λα ην ιχζνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα λα εθδψζεη πξνζθιήζεηο, λα θάλεη έληαμε θαη λα 

κε θάλεη δήισζε δαπαλψλ γηα έξγα ηα νπνία ππφθεηληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

απηνδέζκεπζε. 

Τπελζπκίδσ ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζην φηη ην ζχλνιν ησλ 

πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ είλαη δεζκεπκέλν ζηε ζπγθεθξηκέλε απηνδέζκεπζε.  

ε φ,ηη αθνξά ην ΤΕΔΤΞΗ είλαη ζαθέο φηη αθνξά ζε έλα πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν ζα πινπνηεζεί. 

Τπάξρεη κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηα κνληέια πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επηδηψμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, επνκέλσο ην έξγν σο 

έξγν δελ απεηιείηαη, ν ζηφρνο δελ έρεη αιιάμεη θαη θαη έρνπλ δεζκεπηεί νη 

ζρεηηθνί πξνυπνινγηζκνί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μφλν δπν ιφγηα θ. Θάλνπ γηα ην ζέκα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ. Δκείο 

επεηδή ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζέκα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα καο έρεη 

ελζσκαησζεί ζην είλαη καο θαη είλαη θάηη πνπ πξαγκαηηθά ην ζέινπκε θαη 

ζέινπκε λα πξνρσξήζεη, θαη θάλνπκε φια η’ απαξαίηεηα εθείλα βήκαηα κε 

επφκελν βήκα ηε ζπλάληεζε πνπ έρνπκε κε ηνλ θ. Σαθχιιε γηα λα 

ελεκεξψζνπκε, φρη εκείο κφλν αιιά αξθεηνί, γηα ην πνχ βξηζθφκαζηε, ηη 

ζέινπκε, πψο πξνρσξάκε θαη απφ θνηλνχ πιένλ λα έρνπκε κηα ιχζε γηα ην 
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πψο πξνρσξάκε ην ζέκα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ απφ δσ θη εκπξφο, πάληα κε ζηφρν 

φηη είλαη θάηη πνπ ην ζέινπκε.  

  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαινχκε λα έρνπκε κηα ζπλεξγαζία 

ην ηαρχηεξν δπλαηφ, λα ζαο ελεκεξψζνπκε θη εκείο ην ηαρχηεξν δπλαηφ λα 

ζαο ελεκεξψζνπκε θη εκείο ην ηαρχηεξν δπλαηφ, φιεο απηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ 

γίλνληαη θαη ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη, πνχ έρνπλ θαηαιήμεη, γηαηί λνκίδσ φηη 

πιένλ ζα κπνπλ ηα πξάγκαηα ζε κηα βάζε πνπ ζα κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε γηα έλα έξγν πνπ είλαη πξαγκαηηθά έξγν φρη ζεκαία, είλαη έλα 

ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Π. ΘΑΝΟΤ: πκθσλψ ζε απηά ηα νπνία ιέηε θαη ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 

φηη ην ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ κε νπνηαδήπνηε κνξθή είλαη αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα λα 

δνπιέςεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο κε βάζε ην ιφγν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ θαληάδνκαη φηη ζ’ αθνπκπάεη ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζην E-Govnow.  

  Γε κπνξεί λα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλ δελ παηήζεη ζηηο 

ππνδνκέο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ια είλαη αιιειέλδεηα, έρεηε δίθην.  

  Θα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα, λα πηνχκε έλαλ θαθέ θαη 

ζπλερίδνπκε.  

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε. Οινθιεξψζακε ηνλ πξψην θχθιν, 

δειαδή νινθιεξψζακε ηελ νπζηαζηηθή δηαδηθαζία απηήο ηεο εκέξαο, θαη ιέσ 

νπζηαζηηθή απφ ηελ πιεπξά απηψλ πνπ είρακε λα εγθξίλνπκε θαη γηα ην 

Πξφγξακκα φ,ηη ήηαλ αλ εγθξηζεί, θαη ηψξα έρνπκε δχν ελεκεξψζεηο ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο θνξείο Άζθεζεο πνιηηηθήο ησλ θάζεησλ 

Σνκέσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη κία ελεκέξσζε απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ηνπ Σνκέα Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ θάζεην ηνκέα πνιηηηθήο πνπ αθνξά ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζα κηιήζεη ν θ. Πνπιάθεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ελ ζπλερεία, είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 



2
Ζ
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 11/10/2016 

45 

 
 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ θάζεην Σνκέα πνιηηηθήο «Γηθαηνζχλε», πνπ 

ζα κηιήζεη ν εθπξφζσπνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα.  

VΗ.  ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΜΔΛΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΔΗ ΑΚΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΘΔΣΩΝ ΣΟΜΔΩΝ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ Δ.Π. 

1. Δνημέπυζη εκπποζώπος ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών και 

Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ (ηομέαρ Δζυηεπικών) για ηον 

κάθεηο ηομέα πολιηικήρ πος αθοπά ζηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη. 

2. Δνημέπυζη ηος εκπποζώπος ηος Τποςπγείος Γικαιοζύνηρ για 

ηον κάθε ηομέα πολιηικήρ «Γικαιοζύνη». 

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, αμηφηηκα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαιή ζαο 

κέξα θαη είκαζηε εδψ εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, καδί κε ηνλ πθππνπξγφ, ηνλ θ. 

Μπαιάθα λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο ζθέςεηο καο θαη ηνπο ζηφρνπο ζηε 

κεηαξξπζκηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Σνκέα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

ηελ νιηγφιεπηε παξέκβαζή κνπ ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ ηηο 

βαζηθέο πιεπξέο ηεο Δζληθήο Μεηαξξπζκηζηηθήο ηξαηεγηθήο ζηνλ Σνκέα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο απηέο έρνπλ άκεζε ζρέζε φρη κφλν κε ηα έξγα 

πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα» αιιά 

θαη κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεη πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα καο ζηνλ Σνκέα απηφ. 

πσο πηζαλφλ γλσξίδεηε, απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζ’ εμέιημε ε 

πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο δέζκεπζεο, ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο γηα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ δπν βαζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Κεληξηθή θαη Απνθεληξσκέλε Κξαηηθή Γηνίθεζε.  

ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθά δηαξζξσκέλνπ πνιηηηθνχ, δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ηξία επίπεδα: Σν Κεληξηθφ Κξάηνο, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο 
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Γήκνπο θαη κε απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζην θαηψηαην επίπεδν θαη 

θνληά ζηνπο πνιίηεο.  

Ζ Δζληθή Μεηαξξπζκηζηηθή ηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε 

ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο καο ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα: χκθσλα κε ην λφκν πνπ πξφζθαηα 

ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή, ην 4336, έλα απφ ηα βαζηθά παξαδνηέα πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη λα θέξνπλ εηο πέξαο νη Διιεληθέο Αξρέο, είλαη ε ζεκαληηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ακθφηεξα ηα επίπεδα 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ.  

 Δίλαη ζπλεπψο ζαθέο, φηη κέξνο ηεο Δζληθήο Μεηαξξπζκηζηηθήο 

ηξαηεγηθήο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηεζλψλ δεζκεχζεσλ ρσξίο θπζηθά λα εμαληιείηαη κφλν ζε απηέο ηηο 

δεζκεχζεηο. Βαζηθνί ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο καο είλαη νη εμήο 4: 

1. Ζ δεκηνπξγία ελφο φζν γίλεηαη επηηειηθνχ θξάηνπο πνπ ζα ζηεξίδεηαη 

ζηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαβαζκηθή ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ επηπέδσλ Γηνίθεζεο.  

2. Ζ δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε ησλ ΟΣΑ. 

3. Ζ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο. 

4. Ζ απνηειεζκαηηθή θαη δηαθαλήο νηθνλνκηθή Γηνίθεζε ησλ ΟΣΑ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππιψλσλ πνπ ζαο πξναλέθεξα πέξαλ 

ησλ ζεζκηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ, ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη λ’ 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ΟΣΑ νη λέεο ηερλνινγίεο ηφζν κέζα απφ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζην πιαίζην ηεο άκεζεο 

επηθνηλσλίαο καδί κε ηνπο πνιίηεο. 

Γηα ην ζθέινο πνπ αθνξά ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ζπγθξνηεζεί: ηα πιαίζηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ εηδηθή Δπηηξνπή βάζεη ηνπ Ν. 4366 θαη νη εξγαζίεο απηήο ηεο 

Δπηηξνπήο ε νπνία απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, 
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απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο αιιά θαη απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ αηξεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Α’ θαη Β’ βαζκνχ, απηέο νη εξγαζίεο βξίζθνληαη ζ’ εμέιημε. 

Δλψ παξάιιεια, θαη ππνζηεξηθηηθά πξνο απηή ηελ Δπηηξνπή 

ιεηηνπξγνχλ 4 ζεκαηηθέο ππννκάδεο, εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηα εμήο αληηθείκελα:  

1. Σηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ αιιά θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, 

ηελ επνπηεία ησλ ΟΣΑ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζ’ απηνχο.  

2. Σε ζεζκηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ, δειαδή 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εζσηεξηθή δηάξζξσζε, φξγαλα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζεζκνί θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ειέγρνπ, ζεζκνί ηνπηθήο 

δηακεζνιάβεζεο θ.ά. 

3. Σα νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ, πξνυπνινγηζκνί, νηθνλνκηθή δηνίθεζε, έζνδα, 

πεξηνπζία. 

4. Σα έζνδα θαη ν αλαπηπμηαθφο ξφινο ηεο Σνπηθή Απηνδηνίθεζεο, δειαδή 

εθηφο απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζεζκνί θαη ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο, γηα ηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ κέζα απφ ην δηθφ ηνπο δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Έξγν ινηπφλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη:  

1. Ζ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

2. Ζ επεμεξγαζία θαη ε εηζήγεζε πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, πξφηαζε 

γηα ηελ αλακφξθσζε απηνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

3. Ζ θαηάξηηζε ελφο λφκνπ γηα λα έξζεη πξνο ηε Βνπιή.  

Ζ θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ θαη ε πξφηαζε 

αλακφξθσζήο ηνπο είλαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 1 θαη 2 θαη 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ σο ην ηέινο ηνπ 2016, αλ φια πάλε θαιά θαη 

ειπίδνπκε φηη ζα πάλε θαιά. ελψ ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ, ε 

δηαδηθαζία 3, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κεηά απφ ηελ πξψηε νινθιήξσζε, 
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ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ππφ ηνλ φξν ηεο έγθξηζεο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.  

Θα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο αλ 

ρξεηάδεηαη θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνχ, ηνπ θ. Μπαιάθα. Θα ήζεια 

λα ζαο πνχκε φηη ζε φ,ηη αθνξά ην ζηφρν δεκηνπξγίαο ελφο φζν γίλεηαη 

επηηειηθνχ θξάηνπο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη 

φπσο ζαο είπα θαη ηε δηαβαζκηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δπν βαζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πξέπεη λα είλαη: 

 Ζ επαλεμέηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζηε βάζε 

νινθιεξσκέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο Αξρήο ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηελ 

ηξέρνπζα επηρεηξεζηαθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ΟΣΑ.  

 Ζ εηζαγσγή θαη αλαβάζκηζε ησλ ζεζκψλ, Γηαδεκνηηθήο, 

Γηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο ρψξαο.  

 Ζ εμέηαζε ησλ δηαθξηηψλ κνληέισλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλάινγα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο ρψξαο καο 

επηηξέπεη λα δνχκε δηαθξηηά κνληέια, αλάινγα ην αλ είλαη λεζησηηθφο 

Γήκνο, αλ είλαη νξεηλφο Γήκνο, αλ είλαη αγξνηηθφο Γήκνο, αλ είλαη 

αζηηθφο Γήκνο.  

 Ζ ελίζρπζε θαη νπζηαζηηθή πινπνίεζε κηαο κεηξνπνιηηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηελ νπνία κπνξεί λα εηζήγαγε ν "Καιιηθξάηεο" ην 2010, 

δελ εθαξκφζηεθε φκσο πνηέ.  

Σέινο, σο πξνο ηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλαβάζκηζε ησλ 

ΟΣΑ, έρνπκε θαη πξνζπαζνχκε λα πινπνηήζνπκε ηελ απινπνίεζε θαη 

πξνηππνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ΟΣΑ 

κε ζαθή πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ηηο 

λέεο πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 



2
Ζ
 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – 11/10/2016 

49 

 
 

Δπίζεο, ηε νπζηαζηηθήο ελνπνίεζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αιιαγή ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ. 

Γλσξίδεηε φινη πάξα πνιχ θαιά φηη κέζα ζε κηα 10εηία νη 7.000 Γήκνη θαη 

Κνηλφηεηεο έγηλαλ 325 Γήκνη. Καη απηή ε αιιαγή ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ πνπ 

έγηλε κε ηα δπν Πξνγξάκκαηα «Καπνδίζηξηαο» θαη "Καιιηθξάηεο", ρξεηάδεηαη 

λ’ αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο θαη 

ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθφηεξνπο ζεζκνχο 

κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

ε φ,ηη αθνξά ινηπφλ απηή ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηάθαλε 

Γηνίθεζε ησλ ΟΣΑ, ζέινπκε:  

 Σε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 Σελ θαζηέξσζε κφληκνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο. 

 Σε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

ψζηε ζ’ απηνχο λ’ απνηππψλνληαη νη αλάγθεο ηνπ θάζε Γήκνπ, ηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο αιιά θαη νη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη ησλ εζφδσλ.  

 Σελ θαζηέξσζε εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ην έξγν ην νπνίν πινπνηεί ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί αξκνληθά θαη λα ππνζηεξηρζεί 

νπζηαζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε φινπ απηνχ ηνπ έξγνπ, ηεο Δζληθήο 

Μεηαξξπζκηζηηθήο ηξαηεγηθήο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη αλ θαη δελ 

ηαπηίδεηαη απφιπηα, κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο γη’ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ν ζεζκηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψζακε ηε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζακε ηηο 

Δπηηξνπέο βάδνληαο φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο κέζα ζ’ απηή ηε 

δηαδηθαζία, ζα έρεη φζν ην δπλαηφλ ηα πην νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. αο 

επραξηζηψ πνιχ.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ θ. Πνπιάθε. Αο 

θάλνπκε κηα ζπδήηεζε γη’ απηφ πξψηα. 

Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Μηα 

δηεπθξίληζε απφ ηνλ θ. Πνπιάθε.  

  Δπραξηζηψ γηα ηελ αλαιπηηθή απηή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ πνπ 

πινπνηείηαη, φκσο δελ θαηάιαβα αλ απηά πνπ καο είπαηε είλαη δξάζεηο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζεκαία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα, Αλαδηνξγάλσζε θαη Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ» θαη πφηε.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ: αο είπα φηη είλαη νη δξάζεηο 1, 2, 3 θαη ηηο αλέιπζα ηελ ψξα 

πνπ κηινχζα, άξα ζεηηθά απαληψ ζηελ πξψηε ζαο εξψηεζε. Σν πφηε, ζαο 

είπα , ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εκείο έρνπκε βάιεη, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2017, 

έλα ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο:  

  Σελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 4 

Τπννκάδσλ ηηο νπνίεο ζαο αλέθεξα θαη δεχηεξνλ, απφ ηελ πνιηηηθή έγθξηζε 

πξψηα απ’ φια, απηή ηνπ έξγνπ, απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

πξψηα απ’ φια, ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ θ. Κνπξνπκπιή, ηνπ Τθππνπξγνχ, ηνπ θ. 

Μπαιάθα θαη βέβαηα κεηά ηελ απνδνρή, ηελ έγθξηζε, ζα είλαη έλα λνκνζρέδην 

ην νπνίν ζα έξζεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη βέβαηα ζηε Βνπιή.  

  Άξα ππάξρνπλ ζηάδηα ηα νπνία αλ φια πάλε θαιά, είπα φηη 

αξρέο ηνπ 2017 κπνξεί λα είκαζηε έηνηκνη.  

Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΟΤ: Καη κηα δεχηεξε δηεπθξίληζε: Μηιήζαηε γηα 4 Οκάδεο 

Δξγαζίαο ζηελ Σερληθή πλάληεζε πνπ είρακε ηνλ Ηνχιην ν θ. 

Καινγεξφπνπινο καο κίιεζε γηα 5 Οκάδεο, κία γηα θάζε ππιψλα ηεο κειέηεο 

πνπ είρε γηα ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ είρε 

εθπνλεζεί απφ ηελ Task Force.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ: Οη Οκάδεο είλαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 5 ιεηηνπξγνχλ νη 4, ε 5ε 

έρεη έλαλ εηδηθφ ζθνπφ πνπ ην ιέεη ν λφκνο, δελ είλαη απφθαζε, ε νπνία 

αζρνιείηαη ή πξέπεη λ’ αζρνιεζεί κε ηνπο πνιίηεο κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη απηή 

ε Δπηηξνπή δελ έρεη αθφκα ζπγθξνηεζεί δηφηη ζα ζέιακε αθνχ ιεηηνπξγήζνπλ 
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θαη θαηαιήμνπλ νη 4 Δπηηξνπέο, ζε φια απηά ηα νπνία ζαο αλέθεξα, ηφηε λα 

είλαη ελεξγνπνηεζεί ε 5ε Δπηηξνπή ζ’ έλα δεδνκέλν πηα πνιηηηθφ, ζεζκηθφ 

πιαίζην, λα δνχκε ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο. 

  Μπνξεί αλ ζέιεηε ε επηινγή καο λα κελ είλαη πάξα πνιχ ζσζηή 

αιιά θξίλακε φηη απηή πξέπεη λα ήηαλ ε δηαδηθαζία γηα λα θνπκπψζεη 

θαιχηεξα ε 5ε Δπηηξνπή.  

Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΟΤ: Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Μπαιάθαο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΜΠΑΛΑΦΑ: Πέξα απφ φζα είπε ν θ. Πνπιάθεο θαη κάιηζηα ζην ίδην 

πιαίζην, ζθνπφο καο κέζα απφ φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ έρνπκε απφ ην Ν. 4336/2015, επηδηψθνπκε λα πξνσζήζνκε 

πέξαλ ησλ άιισλ θαη ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

  Έλαο ζηφρνο θηιφδνμνο, αλ ζπλεθηηκήζνπκε έλα παξειζφλ πνπ 

ππάξρεη ζηε ρψξα καο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ πνιιέο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο, 

αιιά λνκίδσ φηη έρνπκε θάλεη ήδε βήκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, πξψηνλ κε 

ην Ν. 4369/16 πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη πξνβιέπεη θαη 

απηή ηελ θαηεχζπλζε πέξα απφ ηηο άιιεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε κηα 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα εμεηδηθεχζνπκε ην Ν. 4369 ηνπ 2016 ζην ρψξν 

ησλ ΟΣΑ.  

Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Να ζπκπιεξψζσ ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ. 

  Έσο ζήκεξα έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 35 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα 15 εθαηνκκχξηα πξνέξρνληαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ, αλάπηπμε νξγαλνγξακκάησλ θαη νχησ θαζ' εμήο. 

Σα ππφινηπα 20 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη πφξνη πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ην 

ΔΣΠΑ θαη αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, θπξίσο ςεθηαθνχ ραξαθηήξα. 
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  Σν έξγν ζεκαία ζην νπνίν αλαθεξζήθαηε έρεη πξνυπνινγηζκφ 

3,6 εθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη αθνξά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο πνπ είλαη αλαγθαία πξηλ ηελ επέθηαζή ηνπ ζην ζχλνιν ησλ 

Γήκσλ ηεο ρψξαο. 

  Δπνκέλσο, κνινλφηη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ήηαλ απφ ηα πξψηα 

πνπ εμεηδηθεχηεθαλ - δελ έρνπλ εθδνζεί  Πξνζθιήζεηο γηαηί βξηζθφκαζηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

ησλ Πξνζθιήζεσλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα πνξίζκαηα ησλ Οκάδσλ 

Δξγαζίαο. 

  Δμαίξεζε απνηειεί ε Πξφζθιεζε πνπ αθνξά ην Παξαηεξεηήξην 

θαη ηνπο ΟΣΑ πνπ αθνξά ηνλ κεραληζκφ νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Γήκσλ. Κξίζεθε φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη απηή ε 

Πξφζθιεζε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο λα πξνεηνηκαζηνχλ 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

  Πξφθεηηαη γηα έξγν ππνδνκήο πνπ αλεμαξηήησο ησλ  εηζξνψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ε βαζηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή ζα παξακείλεη ε ίδηα.  

Δλλνείηαη φηη αλ ρξεηαζηνχλ παξαπάλσ ρξήκαηα θαη πφξνη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη ε κεηαξξχζκηζε 

ζηνπο ΟΣΑ απνηειεί κηα ηζρπξή πξνηεξαηφηεηα θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα.  

Κ. ΠΟΤΛΑΚΖ: Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί κηα Δπηηξνπήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, αλ κνπ επηηξέπεηε θαη είλαη καδί θαη ν θ. Μπαιάθαο, 

αλ κπνξνχκε ζε ιίγν λ’ απνρσξήζνπκε. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

Γ. ΣΗΑΜΖ: Γπν ιεπηά θ. Γεληθέ θαη θ. Τπνπξγέ, δε ζα ζαο θαζπζηεξήζσ. 

Δίλαη πνιχ ζσζηά απηά ηα νπνία βάιαηε θαη εθηφο απφ ην λ.4336 ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ηνπ "Καιιηθξάηε", φλησο πξέπεη λα 

γίλνπλ δηνξζψζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

  Δδψ έρνπκε δπν δηαθνξεηηθά δεηήκαηα θαηά ηελ πξνζσπηθή 

κνπ γλψκε: Σν έλα είλαη ε Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ηνπ "Καιιηθξάηε" κε 
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ζπγθεθξηκέλνπο Άμνλεο/ Δπηηξνπέο, 17-18 ζην Βφιν ζα θάλνπκε ην ζπλέδξηφ 

καο, λα έρνπκε θαη ηηο απφςεηο καο θαη βεβαίσο ζα πξνρσξήζνπκε.  

  Παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη φπσο πνιχ ζσζηά 

είπε θαη ν θ. Γεληθφο, ην έξγν ζην «Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα», απηφ ην 

νπνίν είπε κφιηο θαη ν θ. Ησαλλίδεο, απηφ απνηειεί θαηά ηελ πξνζσπηθή καο 

γλψκε σο ΚΔΓΔ, φηη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Δπηηξνπήο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

"Καιιηθξάηε" . 

  Γειαδή δε κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα εηζήγεζε πξνο ηελ 

πνιηηηθή εγεζία γηα λα θάλεη έλα λφκν αλ πξηλ δελ πξνβνχκε ζε 

απινπζηεχζεηο, πξνηππνπνηήζεηο, πηινηηθά θαη φια απηά ηα ζπζηήκαηα. Δδψ 

ηψξα ή αιιάδνπκε θαη ζα πάκε λα βγεη απηή ε πξφζθιεζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζεψξεζεο ηνπ "Καιιηθξάηε" πνπ 

δε λνκίδσ φηη έηζη πξέπεη λα γίλεη, πξνζσπηθή γλψκε είλαη απηή, δελ είλαη ηεο 

ΚΔΓΔ, γηαηί ε Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ηνπ "Καιιηθξάηε" έρεη ρξνληθφ 

νξίδνληαη Ννέκβξην – Γεθέκβξην.  

  Απηή ηε ζηηγκή δηαλχνπκε ηνλ Οθηψβξην, ε Δπηηξνπή ε νπνία 

ππάξρεη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ 

έιεμε 4 Απγνχζηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεχζεη θαη λα θάλεη πξνγξακκαηηθή 

ζπκθσλία θαη ην ζρήκα Γηνίθεζεο γηα λα εθδνζεί ε πξφζθιεζε, έρεη θιείζεη. 

Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ ην εξψηεκα είλαη σο εμήο: Θα ππάξμεη θαη πφηε, 

πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία ΚΔΓΔ – ΤΠΔΓΑ – ΔΝ.Π.Δ.; 

  Θπκίδσ φηη είλαη επίζεκε πνιηηηθή ζπκθσλία ηνπ ΤΠΔΓΑ κε ηε 

Γηνίθεζε ηεο ΚΔΓΔ, έηζη ψζηε λα γίλεη κηα πνιηηηθή πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία 

ηξηκεξήο. Μέζα ζ’ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία αλακθηζβήηεηα 

ππάξρεη θαη θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Άξα ινηπφλ, θαληάδνκαη φηη θαηάιαβα ιάζνο φηη ζα ηειεηψζεη ε Δπηηξνπή 

Αλαζεψξεζεο ηνπ "Καιιηθξάηε" θαη κεηά ζα ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά ην έξγν 

ζην Μεηαξξχζκηζεο Γεκνζίνπ Σνκέα. 
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  Οπφηε ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα λα ζηαιεί πξνο ΚΔΓΔ θαη 

ΔΝΠΔ ε πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία Πξντζηάκελνο λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ 

έθδνζε πξφζθιεζεο; Δπραξηζηψ.  

Γ. ΜΠΑΛΑΦΑ: Σν ζέκα απηφ ην μέξεηε θ. Σζηάκε, έρνπκε δνπιέςεη καδί. Ζ 

νπζία ησλ δεηεκάησλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε, ηελ απινπνίεζε θηι. λνκίδσ 

καο βξίζθεη φινπο ζχκθσλνπο, δελ έρνπκε πξφβιεκα. ππήξμάλ νξηζκέλα 

δεηήκαηα πνπ έπξεπε λα δνχκε κε ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, 

βξηζθφκαζηε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πξάγκαηα ην νπνίν 

ζπκβαίλεη, φηη κέζα ζηνλ, αλ φρη ηνλ παξφληα, ηνλ επφκελν κήλα ζα 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηελ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο Τθππνπξγφο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο πξέπεη λ’ 

απνρσξήζνπλ γηαηί ππάξρεη ε ζπλάληεζε ζην Τπνπξγείν, φπνπ είλαη θη εγψ 

λα ζπκκεηέρσ αιιά ζα έξζσ αξγφηεξα.  

  Απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ν θ. Καξαληθφιαο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ: Αλήθσ ζην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ 

Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θ. Παξαζθεπφπνπινπ θαη αληηθαζηζηψ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 

ηνλ θ. άξιε ν νπνίνο εθηάθησο δε κπφξεζα λα είλαη ζήκεξα ζ’ απηή ηε 

ζπδήηεζε, κνινλφηη ζα ην ήζειε πάξα πνιχ θαη είρε πξνεηνηκαζηεί επ' απηνχ.  

ε ηξία ζεκεία ζα ήζεια ηελ πξνζνρήο ζαο. Σν πξψην ζεκείν 

αθνξά επραξηζηίεο πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, κε ηελ νπνία ε ζπλεξγαζία 

καο είλαη άξηζηε, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο πάξα πνιχ ζχλζεηνπ έξγνπ. Καη 

επραξηζηίεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ νπνία ζηγά ζηγα 

δηαθαίλεηαη φηη ζα έρνπκε κηα ζηελφηεξε επαθή. 

Ήδε ρηεο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ θ. 

Θάλνπ, δπζηπρψο φκσο γηα ηερληθνχο ιφγνπο απηή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Δίλαη έλα πνιχ δχζθνιν ηνπίν ην πεδίν απηφ ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη απαηηεί απφ έλα Τπνπξγείν φπσο είλαη ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ην νπνίν έρεη αξθεηέο πηπρψζεηο φπσο ζα ζαο 
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εμεγήζσ, ηδηαίηεξε εξγαζία θαη ζην εζσηεξηθφ δειαδή θαη κε ηελ Τπεξεζία, 

νπφηε νη επραξηζηίεο αθνξνχλ θαη ηελ Τπεξεζία.  

Δδψ καδί κνπ είλαη εθπξφζσπνο απφ ην Τπνπξγείν θαη ηελ 

Τπεξεζία, απφ ην εηδηθφηεξν θηφιαο ηκήκα ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ, ν θ. Καηξάο, φπσο επίζεο θαη ζπλάδειθφ κνπ απφ ην πνιηηηθφ 

γξαθείν, ν θ. Μειιίδεο, νπφηε αλ ε ζπδήηεζε έρεη θάπνηα εμεηδίθεπζε ή 

θάπνηα πνιχ εηδηθφηεξε απνξία ηελ νπνία ζα ζέιαηε λα ζέζεηε, ελδερνκέλσο 

λα ρξεηαζηψ ηε ζπλδξνκή ηνπο.  

Δίπα φηη απηή ε ζπλεξγαζία είλαη πνιχηηκε ζ’ απηφ ην πεδίν δηφηη 

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο δελ έρεη κία Γξακκαηεία αιιά έρεη 4: Δίλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη βέβαηα ε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο.  

Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ ηε γθάκα ησλ ελδηαθεξφλησλ αιιά θαη 

αληίζηνηρα ηε γθάκα ησλ έξγσλ ηα νπνία είηε ηξέρνπλ είηε πξνηείλνπκε λα 

ηξέμνπλ ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο νη νπνίνη αθνπκπνχλ βαζηθνχο Άμνλεο 

ηεο επξχηεξεο Κνηλσληθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο.  

Απηφ είλαη ην δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν ζα ήζεια ηελ πξνζνρή 

ζαο, δειαδή έξγα λα ζαο αλαθέξσ, ελ ηάρεη, ηα νπνία ηξέρνπλ: Δίλαη γηα 

παξάδεηγκα ην έξγν ΓΗΣ ην νπνίν αθνξά γηα πξψηε θνξά φρη ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 

εδψ ην θαηλνηφκν είλαη φηη πιένλ απηφ επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη γηα πξψηε θνξά πιένλ κπαίλεη θαη ζην θνκκάηη ησλ πνηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κ’ έλαλ αζηεξίζθν βέβαηα εδψ, δελ θαιχπηνπκε φιεο ηηο πνηληθέο 

δηαδηθαζίεο.  

Ζ πξφβιεςε ε νπνία θαίλεηαη είλαη λα θαιπθζεί ην βαζηθφ πνπ 

είλαη ηη: Δίλαη ν Α’ βαζκφο ησλ θαθνπξγεκάησλ. Αληηιακβάλεζηε ην πνηνηηθφ 

άικα ην νπνίν επέξρεηαη φηαλ ζηα πνηληθά πιένλ αθξναηήξηα ζα έρνπκε 

ςεθηαθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πξαθηηθψλ κηαο πνηληθήο δίθεο.  
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Έλα δεχηεξν κεγάιν θνκκάηη έξγνπ αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ ππνζέζεσλ, α’ θάζε ηψξα ε νπνία 

νινθιεξψλεηαη θαη πξνηείλνπκε πιένλ ηε β’ θάζε. Να ην πσ κε κηα γξακκή ηη 

είλαη: Δίλαη ε δίθε ρσξίο ραξηί. Αληηιακβάλεζηε πφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε είλαη θαη φρη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε, 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη εκψλ ησλ δηθεγφξσλ θαη φισλ ησλ 

ζπιιεηηνπξγψλ ηεο Γηθαηνζχλεο λα έρνπκε κηα δίθε ρσξίο ραξηί.  

Αζθαιψο ζηα έξγα ελδηαθέξνληνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ, απηφ είλαη ε κφληκή καο αγσλία θαη αλαγλσξίδνπκε 

ηελ πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε επ' απηνχ θαη κηα ηδηαίηεξε 

επραξηζηία ζην θνκκάηη απηφ.  

Καη βέβαηα θάπνηα κηθξφηεξα έξγα φπσο είλαη ην Μεηξψν 

Φεξεγγπφηεηαο ην νπνίν σζηφζν ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δηφηη ε αθεξεγγπφηεηα, φπσο γλσξίδεηε απφ ην 4336 έρεη αλαδεηρζεί 

ζ’ έλα κείδνλ ζέκα ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο ρψξαο νπφηε έλα 

κεηξψν ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη δεηήκαηα ηέηνηα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

πλεπψο, ε β’ θάζε είλαη έξγα ηα νπνία πξνηείλνπκε λα 

εληαρζνχλ θαη είλαη έξγα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο Γξακκαηείεο 

φπσο ζαο είπα θαη πξηλ, δειαδή θαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Γηαθζνξάο, φπσο είλαη ν κεραληζκφο ησλ θαηαγγειηψλ, αιιά θαη έξγα ηα 

νπνία άπηνληαη ελφο ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ πιεζπζκνχ ν 

νπνίνο θξαηείηαη ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.  

Δίλαη φπσο μέξεηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά 

θαη ηεο γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα πξψηε θνξά λα έρνπκε 

εμνξζνινγηζκέλε Γηνίθεζε ζ’ απηφ ην ηδηαίηεξν θαζεζηψο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη, ην νπνίν απαηηεί εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δνκψλ, απαηηεί ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, απαηηεί ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ εθεί πξνζθέξνληαη θαη απηά φια απνηεινχλ αληηθείκελν πξνηάζεσλ, 

έξγσλ ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί.  
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Σν ηξίην ζεκείν άπηεηαη ηνπ πψο φια απηά ελζσκαηψλνληαη 

θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 4336 ηνπ κλεκνλίνπ 

θαηαλφεζεο ηνπ θαινθαηξηνχ. Πξνθαλψο ηα έξγα έηξεραλ φηαλ ςεθίζηεθε ν 

λφκνο ηνλ Αχγνπζην, ζπλεπψο ζηνλ αζθπθηηθφ ρξφλν πνπ είρακε γηα λα 

θαηαξηίζνπκε έλα ηξηεηέο ζρέδην γηα ηε Γηθαηνζχλε, απηφ ην νπνίν 

ηνπιάρηζηνλ έπξεπε λα δηαζθαιίζνπκε ήηαλ λα δηαζθαιίζνπκε ηνπο 

ππνδνρείο έηζη ψζηε νηηδήπνηε έξγν θπθινθνξεί λα κπνξεί λα εληαρζεί 

αξκνληθά κέζα ζην ηξηεηέο πιάλν.  

Με δπν ιφγηα ηη είλαη απηφ ην ηξηεηέο πιάλν γηα ηε Γηθαηνζχλε: 

Σν ηξηεηέο πιάλν γηα ηε Γηθαηνζχλε έρεη δπν ηνκείο βαζηθνχο, έλαλ νξηδφληην θη 

έλαλ θάζεην. ηνλ νξηδφληην ηνκέα επηρεηξνχκε κεηαξξπζκίζεηο είηε ζεζκηθέο 

είηε πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο ηεο Γηθαηνζχλεο, ζηνλ θάζεην ηνκέα 

επεκβαίλνπκε ζηηο επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο ηεο Γηθαηνζχλεο, Πνιηηηθή 

Γηθαηνζχλε, Πνηληθή Γηθαηνζχλε, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε.  

Κνληά ζ’ απηά βέβαηα έρνπκε κεηαξξπζκίζεηο ζεζκψλ φπσο 

είλαη ε δηακεζνιάβεζε πνπ απνηειεί κηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θπβεξλεηηθή 

απηή ηε ζηηγκή γηα έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν βέβαηα έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή Γηθαηνζχλε. 

Ζιεθηξνληθή Γηθαηνζχλε θαη ηαηηζηηθά Γηθαηνζχλεο, εθεί έρεη 

ζπγθξνηεζεί κηα πνιππιεζήο νκάδα ζην Τπνπξγείν ε νπνία ζπλαπνηειείηαη 

απφ Τπεξεζηαθνχο, απφ αλζξψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ, απφ 

ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηα ζέκαηα απηά, έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ φια ηα έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηθαηνζχλε 

θαη ηα νπνία είλαη θαη πνιιά, είλαη θαη πνιχ ζεκαληηθά.  

Απηή ηε ζηηγκή γηα παξάδεηγκα, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ζεζκνχο, πξνρσξνχκε ζηε ζπκθσλία ελφο action plan ην νπνίν αθνξά ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηθαηνζχλε, έρνπκε ήδε απνζηείιεη ζηηο 30/9 ην πξψην draft ην 

νπνίν πεξηκέλνπκε ηα ζρφιηά ηνπο θαηά ηελ επηθείκελε απνζηνιή ηνπο γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζην ηέινο Οθησβξίνπ πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία νξφζεκν 

ζηε ζπκθσλία γηα παξάδεηγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ action plan. 
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Γξάζεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχκε λα ηηο εληάμνπκε αλ ζέιεηε θη 

έρνπλ ραξαθηήξα ειεθηξνληθφ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ην Τπνπξγείν 

αιιά θαη γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θέξνπκε εηο πέξαο κε 

βάζε ην 4336, ην Ζιεθηξνληθφ Πηλάθην, είλαη νη Ζιεθηξνληθνί Πιεηζηεξηαζκνί, 

είλαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο ηηο νπνίεο κε ηνλ α’ ή β’ ηξφπν πξνζπαζνχκε λα 

εληάμνπκε κέζα ζ’ απηή ηε κεγάιε δξάζε ε νπνία νλνκάδεηαη Ζιεθηξνληθή 

Γηθαηνζχλε.  

ια απηά επίζεο πάιη κε ην 4336, πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηε 

Γίθαηε Αλάπηπμε πνπ είλαη κηα άιιε κεγάιε δξάζε, απηνηειήο γηα καο, αιιά 

κε επηζπεχδνλ Τπνπξγείν, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, δειαδή 

ην ηξηεηέο ζρέδην πιένλ απηφ ηεο Γηθαηνζχλεο, λα δνχκε πψο εληάζζεηαη έηζη 

ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ επξχηεξν ζθνπφ πνπ είλαη ν ζθνπφο ηεο δίθαηεο 

αλάπηπμεο.  

ην ζεκείν πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα, έρεη απιψο ππάξμεη έλα 

πξψην ζρέδην θαηά ηελ πξνεγνχκελε απνζηνιή ήηαλ νη πξψηεο ζπδεηήζεηο 

κε ηνπο ζεζκφπο θαη λνκίδσ φηη ζηγά ζηγά κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαη 

ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ζην νπνίν βέβαηα εκείο απιψο σο 

Τπνπξγείν εηζθέξνπκε ηνλ νβνιφλ καο έηζη ψζηε πξαγκαηηθά ε δίθαηε 

αλάπηπμε πνπ γλσξίδνπκε ηί πξνηεξαηφηεηαο θπβεξλεηηθήο, είλαη, λα 

πινπνηεζεί. 

Απηά ζε κηα πξψηε παξνπζίαζε απφ ηελ πιεπξά καο. Σν 

ζπκπέξαζκα, αλ κνπ επηηξέπεηε πνπ αληιείηαη θαιφπηζηα κέζα απ’ φια φζα 

ζαο είπα είλαη φηη έξγα εμειίζζνληαη, έξγα πξνηείλνληαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη αζθαιψο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη λνκίδσ 

φηη αλ ζπλερίζνπκε κε ηελ ίδηα δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ίδηα πξνζήισζε 

ζηνπο ζηφρνπο, λνκίδσ φηη θαη ζηα πξνηεηλφκελα έξγα φπσο θαη ζε φια φζα 

έρνπλ πξνηαζεί, ζα έρνπκε επηηπρία ζηνπο ζηφρνπο. αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Καξαληθφια γηα ηελ εμαηξεηηθή παξνπζία 

πνπ καο έθαλε. Δπειπηζηψ ην ζέκα ησλ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ λα ην 

θξαηήζεηε ρακειά. Γε ρξεηάδνληαη ηφζν πιεηζηεξηαζκνί θαη κάιηζηα 
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ειεθηξνληθνί. Γελ μέξσ αλ θάπνηνο ζα ήζειε ην ιφγν γη’ απηά πνπ είπε ν θ. 

Καξαληθφιαο, αλ ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη. 

Η. ΚΑΜΣΗΓΟΤ: Μία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε: Κχξηε Καξαληθφια, επεηδή 

πξαγκαηηθά ε δίθε ρσξίο ραξηί ζα είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξέκβαζε γηα ην 

ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, δελ θαηάιαβα απφ πιεκκέιεηά κνπ πξνθαλψο, 

αλ είλαη κέζα ζηα Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ή ζηα πξνηεηλφκελα. Κη αλ 

είλαη ζηα πξψηα, πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπ.  

Γ. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ: Καη ζηα δχν. Δίλαη ε α’ θάζε ε νπνία πινπνηείηαη κέρξη 

21/10 είλαη ε παξάηαζε γηα ηελ α’ θάζε θαη ήδε πξνηείλνπκε γηα ηε β’ θάζε. Ζ 

α’ θάζε είλαη θάζε πηινηηθή, δειαδή Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο, Υαιθίδα 

απφ ηα Δθεηεία θαη ε β’ θάζε κεηά, ζα έρνπκε επέθηαζε ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάπνηνο άιινο θάηη γηα ην ζέκα απηφ; Γηα ηα δπν απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ; Γε λνκίδσ λα ππάξρεη, ην πξψην ην εμαληιήζακε, ζην δεχηεξν 

δελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο πνπ ζέιεη λα πεη θάηη. 

  Κπξία Καξθνχιε λνκίδσ φηη ζην επφκελν ζα έρνπκε θάπνηεο 

άιιεο παξνπζηάζεηο. Σψξα αλαθεξζήθακε ζην Δζσηεξηθψλ θαη ζην 

Γηθαηνζχλεο.. ρη γηα ηψξα, γηα κεηά, έρνπκε θάηη γηα ηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζε;  

Α. ΚΑΡΚΟΤΛΖ - ΚΑΡΑΜΑΝΣΕΑΝΖ: ηελ επφκελε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ ζα έρνπλ νη θάζεηνη ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο παξνπζηάζεηο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Με απηά θαη ιακβάλνληαο ππ' φςηλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ 

αθνχζηεθαλ φπσο π.ρ. γηα ην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, γηα λα 

ππάξρεη κηα ζπλερήο θαη άκεζε ζπκκεηνρή γηαηί φια ηείλνπλ θαη πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, λνκίδσ φηη απηά ζα πξέπεη λα ηα ιάβνπκε ππ' φςηλ, 

νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ππνζέζεηο ή κε πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ηείλνπλ θαη λα θαηαηείλνπλ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο.  
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  Ννκίδσ φηη αθνχζηεθε, απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα ηα 

ιακβάλνπκε ππ' φςηλ. Αλ δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν απφ θάπνηνλ άιιν, γηα 

νηηδήπνηε άιιν αθνχζηεθε φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη.  

Φ. ΝΣΗΝΑΚΖ: Απφ ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή θ. Πξφεδξε. Γελ είρα πξφζεζε λα 

θάλσ κηα παξέκβαζε αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα ήζεια λα ππνβάιισ θη 

εγψ έλα εξψηεκα θπξίσο ζηνλ θ. Ησαλλίδε θαη ζ’ εζάο. 

  Ο θ. Ησαλλίδεο εηζεγεηηθά αλαθέξζεθε ζε ηξία έξγα. Σν πξψην 

γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ην κεραληζκφ δηακεζνιάβεζεο, ην δεχηεξν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΦΚΑ θαη ην ηξίην γηα ην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο 

ησλ θαηαγγειηψλ. Καη φηη γη’ απηά ηα ηξία έξγα δηελεξγήζεθε εθηεηακέλε 

δηαβνχιεπζε.  

  Δπεηδή ζην Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρνπκε 

εθπνλήζεη πνιχ ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζην θνκκάηη απηφ, θαη δελ είλαη 

είκαζηε γλψζηεο απηήο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα παξαθαινχζα πνιχ, ζα 

ελεκεξψζσ βέβαηα θαη ηνλ Πξντζηάκελφ κνπ, λα γίλνπκε θνηλσλνί απηήο ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ελεκεξσζνχκε ζε πνηα θάζε 

βξίζθεηαη απηφ ην Πξφγξακκα θαη αλ κπνξνχκε θη εκείο απφ ηε κεξηά καο λα 

ζπλεηζθέξνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Τπήξμε κηα παξαλφεζε. Γελ είπα φηη έγηλε εθηεηακέλε 

δηαβνχιεπζε, είπα φηη ζηνλ θάθειν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ν 

νπνίνο έρεη ζηαιεί πξν 10 εκεξψλ ζε φια ηα κέιε, ζπκπεξηιακβάλνληαη 4 

λέεο δξάζεηο, είλαη απηέο νη νπνίεο αλαθέξαηε. 

  Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη δξάζεηο πξνσζνχληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην. 

  Αξρηθά, νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο άζθεζεο 

πνιηηηθήο ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ην Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο δηαζθαιίδεη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζπλάδνπλ κε ηε γεληθφηεξε ζηνρνζεζία ηεο Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη ελ ζπλερεία πξνσζεί ηα ζπγθεθξηκέλα ηππνπνηεκέλα 
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έληππα πξφηαζεο πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ε νπνία αζθεί έιεγρν 

επηιεμηκφηεηαο θαη ζθνπηκφηεηαο απνθιεηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φρη ζθνπηκφηεηαο ηεο πνιηηηθήο.  

  Γελ αμηνινγεί ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ην πεξηερφκελν ηεο 

πνιηηηθήο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή σο Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

αμηνινγεί ην θαηά πφζν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

  Απηά ηα 4 έξγα πξνήιζαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. 

Πξνθαλψο απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο εκείο ζα παξαθηλήζνπκε ηνπο Φνξείο Τινπνίεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ λα έξζνπλ ζ’ επαθή καδί ζαο, αιιά γηα λα κελ ππάξρεη 

παξαλφεζε, ε δηαδηθαζία ηεο εμεηδίθεπζεο δελ πξνβιέπεη δηαβνχιεπζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

  Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη ην αλψηεξν φξγαλν, ην 

νπνίν κπνξεί λα πηνζεηήζεη ή λ’ απνξξίςεη ηηο πξνηάζεηο πνπ εηζεγείηαη ν  

Δηδηθφο Γξακκαηέαο βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπκε εγθξίλεη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ, επεηδή είλαη εδψ θαη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο απφ ην Τπνπξγείν, ζέισ λα πσ φηη εκείο εμαληιεηηθά βιέπνπκε 

φ,ηη έξρεηαη θαη ε πξνζπάζεηα είλαη λα κπνξέζνπκε κε ην κηθξφηεξν θφζηνο λα 

πεηχρνπκε ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα θαη θάλνληαο έλα matching πξαγκάησλ 

ηα νπνία κπνξνχλ λ’ αθνξνχλ θαη πνιιαπιά Τπνπξγεία. ρη κφλν έλα 

Τπνπξγεί, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξα κεξηθέο θνξέο εάλ πξφθεηηαη λα έρνπκε 

έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα φπσο π.ρ. θσδηθνπνηήζεηο, πνπ δελ αθνξά έλα 

πξάγκα, αθνξά κηα ζεηξά απφ Τπνπξγείν ή θαη άιια πξάγκαηα ηα νπνία 

ππάξρνπλ.  

  Άξα, γίλεηαη κηα νπζηαζηηθά δηαβνχιεπζε θαη δηαδηθαζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ έσο φηνπ λα βγεη ην απνηέιεζκα θαη λα πάεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή. Βέβαηα ζηα πιαίζηα απηά, νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθά βνήζεηα θαη γλψζε 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπδήηεζεο κπνξεί λα ππάξρεη, απηφ ζα ην δνχκε θαη ζα ην 

εμαληιήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν.  
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  Γελ ππάξρεη θάηη άιιν λα πξνζζέζνπκε, λνκίδσ φηη ηειεηψζακε. 

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. Μελ μερλάηε φηη ππάξρεη 

μελάγεζε εδψ, νη ππεχζπλνη ζα ζαο πνπλ πνχ ζα καδεπηνχκε θαη πψο ζα 

μεθηλήζεη ε μελάγεζε γηα λα δείηε ηα εθζέκαηα απηνχ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ 

Μνπζείνπ. αο επραξηζηνχκε 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 


