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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

κατά την 4η Συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2019 

 

Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα», συνήλθε με την από 21-11-2019 ανακοίνωση στη πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, με τα 

ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έναρξη εργασιών. 

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. 

3. Έγκριση πρακτικών 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. 

4. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα» (προσαρμογή στο ν. 

4635, άρθρο 228). 

5. Τοποθέτηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ – 

Εισήγηση 13ης επικαιροποίησης της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

6. Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

7. Χαιρετισμοί των Γενικών / Ειδικών Γραμματέων – μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ.  

8. Χαιρετισμός εκπροσώπων της Ε.Ε.  

 

ΙΙ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

1. Πρόοδος εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

 Πρόοδος Υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα – Πρόοδος υλοποίησης Σχεδίου 

Δράσης έτους 2019 – Προβλέψεις δαπανών έτους 2020. 

 Πορεία εφαρμογής δράσεων κάθετων τομέων πολιτικής και Έργων Σημαία του 

Ε.Π. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
ΜΟΝΑΔΑ Α1  

                      

 

 

                             

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019 
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 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

2. Πλάνο αξιολόγησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

του Ε.Π.  

 

ΙΙΙ.  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

ΙV.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

V.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Τοποθέτηση εκπροσώπου Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (παρουσίαση ΕΑΔ) 

VΙ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν είκοσι τέσσερα (24) από τα είκοσι οχτώ (28) μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των 

συμμετεχόντων (Παράρτημα Ι). Στον ίδιο κατάλογο καταγράφονται οι συμμετέχοντες χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και όπως προκύπτει παρέστησαν δώδεκα (12) από τα δεκαέξι (16) μέλη χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.  

Λαμβάνοντας υπόψη  ότι το ποσοστό των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου (85,71%) ήταν 

ανώτερο από το ποσοστό του 60%, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 

(Άρθρο 7) ως προαπαιτούμενο για την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης σήμανε την εκκίνηση των εργασιών της.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και ανά επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν 

υπόψη των μελών τα κάτωθι: 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 4ης Συνεδρίασης της 

28ης.11.2019. 

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

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

των πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία και τα ενέκρινε ομόφωνα. 

3. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα» (προσαρμογή στο ν. 

4635, άρθρο 228). 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημέρωσε την ολομέλεια για τροποποίηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, σε εφαρμογή του άρθρου 228 του ν.4635/2019, η 

οποία με την σειρά της την ενέκρινε ομόφωνα. 

4. Τοποθέτηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ – 

Εισήγηση 13ης επικαιροποίησης της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, κ. Δανδόλου αναφέρθηκε στις 

σημαντικότερες προκλήσεις και εξελίξεις στην πορεία υλοποίησης του ΕΠ, ως ακολούθως:  
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 Στην ανάγκη επιτάχυνσης των πληρωμών στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ για την κάλυψη του 

στόχου ν+3 για το τρέχον και επόμενα έτη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 

ούτως ώστε να μην υπάρχει απώλεια πόρων. 

 Στην ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων των 

τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων, ως κρίκοι αλυσίδας του ενιαίου 

συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ.  

 Στην αντιμετώπιση της καθυστέρησης της πορείας υλοποίησης των έργων και της 

χαμηλής ωρίμανσης δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΠ όσο και στο σύνολο του ΕΣΠΑ, η 

οποία αντανακλά την κατάσταση της οικονομίας και λειτουργία της αγοράς στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών. Πρωταρχικό μέλημα της διαχείρισης του ΕΠ αποτελεί η μη 

απώλεια πόρων.  

 

 Σε ό,τι αφορά στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, από τα βασικά δημοσιονομικά 

μεγέθη του ΕΠ διαπιστώνεται ότι: 

o Το ΕΠ παρουσιάζει καλές επιδόσεις, 80% εντάξεις (ΔΔ) και αντίστοιχα 67% 

νομικές δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού του ΕΠ σε όρους ΔΔ.  

o Έχει γίνει χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης ως το 10% του ΕΠ σύμφωνα 

με το θεσμικό πλαίσιο σε όρους προσκλήσεων μέχρι στιγμής. 

o Οι δαπάνες, που αντανακλούν την πραγματική υλοποίηση ανέρχονται σε 

περίπου 22% του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

o Επιτεύχθηκαν οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης για το έτος 2018 και αναμένεται 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση του 

αποθεματικού επίδοσης. 

 

 Στην εκχώρηση περίπου 287 εκατομμύρια ευρώ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό στην  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η οποία είναι ενδεικτική της έμφασης της κυβερνητικής πολιτικής ως 

προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στο ποσό 

της εκχώρησης, τα 222 εκ ευρώ αφορούν σε ενταγμένα έργα με νομικές δεσμεύσεις 

ύψους περίπου 162 εκ. ευρώ.  

 Στην ιδιαίτερη και εμβληματική συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ό,τι 

αφορά την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα μέσω: 

o της συγχρηματοδότησης πράξεων όπως, η ενιαία πλατφόρμα διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού-(HRMS), Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας, Government ERP 

o της συγχρηματοδότησης δράσεων που άπτονται σε όλο το εύρος της Δημόσιας 

Διοίκησης και αφορούν σε ψηφιοποιήσεις και στην βελτίωση της 

καθημερινότητας των πολιτών. 

 Στην τεχνική συνάντηση της 11-11-2019 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ΤΠΕ. 

 Στην 13η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ, η οποία αφορά σε δράσεις της 

Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης όπως και του 

Υπουργείου Υγείας σχετικά με την Λειτουργία Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ) για την υποστήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της επικράτειας.  

 Στην ανάγκη για εξυγίανση της εξειδίκευσης του ΕΠ στα όρια της εγκεκριμένης 

υπερδέσμευσης μέσω και της  επικείμενης αναθεώρησης εντός του 2020, καθώς και για 

την υλοποίηση της ΚΥΑ εκχώρησης ΤΠΕ. 
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Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, έδωσε το λόγο στην Γενική 

Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. 

Χαραλαμπογιάννη, η οποία αναφέρθηκε: 

 στο ρόλο της νεοσυσταθείσας Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα  

 στην σχέση μεταξύ της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενδυνάμωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα  

 στην ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση του HRMS, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα 

για τη Γενική Γραμματεία 

 στον σχεδιασμό και ένταξη των ακόλουθων τριών, νέων δράσεων τα οποία αφορούν 

σε:  

 εισαγωγή της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα για λόγους οικονομίας κλίμακας και 

βελτίωση της εξισορρόπησης μεταξύ ποιότητας ζωής και εργασιακού βίου 

 ανάπτυξη διαδικασίας κωδικοποίησης και κανονικοποίησης της διαδικασίας των 

υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων με αξιοποίηση των δεδομένων και 

πληροφορίας που τηρούνται στο HRMS 

 στην επιτάχυνση της διαδικασίας προϊσταμενοποίησης των υπαλλήλων μέσω της 

βελτίωσης του απαιτούμενου χρόνου εξέτασης των τυπικών προσόντων και τις 

αντιστοίχισης τους τις αρμοδιότητες των θέσεων ευθύνης. 

 

 

5. Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 

κ.Χριστόπουλος αναφέρθηκε σε: 

 Στην κυβερνητική επιλογή να συγκεντρωθούν κρίσιμες υπηρεσίες που ασχολούνται με 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την απλούστευση των διαδικασιών, την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας κτλ. στο Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για λόγους επίσπευσης του ανωτέρω. Στόχος είναι η 

δημιουργία των απαραίτητων συνεργειών στα έργα που υλοποιούνται, ώστε να υπάρχει 

η προστιθέμενη αξία, που απαιτείται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. 

 Στον ενιαίο συντονισμό έργων προς την ανωτέρω κατεύθυνση και στην δυνατότητα για 

απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης έργων πληροφορικής  

 Στην δημιουργία και ανάπτυξη «έξυπνων τρόπων» υλοποίησης έργων πληροφορικής 

και απλούστευσης ούτως ώστε να φέρουν γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία επεξεργάζεται πακέτο απλουστεύσεων διαδικασιών 

για τα έργα της Πληροφορικής ούτως ώστε ο χρόνος υλοποίησης τους να συνάδει με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Στο ρόλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας ως χρηματοδοτικό εργαλείο και σε ότι αφορά την 

υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών μέσω της 

συγχρηματοδότησης σχετικών μελετών και υποστήριξης των φορέων. 
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6. Χαιρετισμοί των Γενικών / Ειδικών Γραμματέων – μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), κ. Λογοθέτης, ως 

εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), αναφέρθηκε:   

 Στην συμβολή του κάθε δικαιούχου, ενδιαμέσου φορέα, ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης 

και υπηρεσίας συνολικά στην επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου δαπανών ύψους 3,2 

δις ευρώ για το έτος 2019 αλλά και την κάλυψη του στόχου ν+3.  

Σχετικά με την επίτευξη του στόχου ν+3, τόνισε ότι αν η απορρόφηση περιοριστεί 

βραχυπρόθεσμα σε επίπεδο κάλυψης ετήσιου στόχου τότε κατά το τελευταίο έτος (2021) 

η απορρόφηση διαμορφώνεται σε 50% των πόρων του ΕΣΠΑ. Σε συνδυασμό δε με τον 

κανόνα του ν+2 για το νέα προγραμματική περίοδο, το έργο όλων των εμπλεκομένων 

δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτικό, να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου η δήλωση δαπανών. 

 Στην αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων εντός του 2020, η οποία 

χαρακτηρίζεται από: 

o Τη δυνατότητα για μεταφορά πόρων μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων για 

τελευταία φορά  

o Προετοιμασία της αναθεώρησης των ΕΠ τον Ιούνιο 2020 και υποβολή αυτών 

Σεπτέμβρη 2020. 

 Προετοιμασία της αρχιτεκτονικής της νέας προγραμματικής περιόδου  

 

7. Χαιρετισμοί εκπροσώπων της Ε.Ε.  

Ο Διευθυντής της Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης για την Ελλάδα κ. Paquet 

σχολίασε τα κάτωθι: 

 Στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόοδο της Ελλάδας 

 Στο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του πλαισίου συνοχής στην επόμενη προγραμματική 

περίοδο, στο οποίο δεν υπάρχουν θεματικοί στόχοι και δεν επιτρέπεται η «μεταφορά 

δράσεων» από την τρέχουσα προγραμματική στην επόμενη. 

 Στο ότι τα διαρθρωτικά ταμεία συνοχής έχουν αναλάβει συστημικές δράσεις σε 

διάφορους τομείς εκτός του κλασικού ρόλου 

 Στην συνεργασία με την SRSS 

 Στην καινοτομία ότι ο Επίτροπος για την DG Regio θα επιβλέπει την Υπηρεσία 

Διαρθρωτικών Αλλαγών, που θα γίνει μια πλήρης Διεύθυνση. 

Στο σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΕ, κ. 

Θάνου αναφέρθηκε: 

 Στη πρόκληση της διαχείρισης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο αποτελείται από 38 

περίπου εκτελεστικές συμβάσεις 

 Στο σημαντικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης μέσω 

της εκχώρησης πόρων της τάξεως περίπου των 750 εκ ευρώ συνολικά, σε ότι αφορά 

στην επιτάχυνση υλοποίησης δράσεων  

 Στη πρόταση να δημιουργηθεί μια λίστα 10-15 έργων, με υψηλή συμβολή στην επίτευξη 

του στόχου ν+3, για τα οποία θα υπάρχει συνεργασία ως προς την διαδικασία 

ωρίμανσης τους.  

 Στη διαφοροποίηση του ρόλου της Τεχνικής Βοήθειας προς τους δικαιούχους για την 

ωρίμανση πράξεων  
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 Στις θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά τη συγκέντρωση των πόρων ΤΠΕ επενδύσεων,  στην 

απλοποίηση διαδικασιών και επιτάχυνση της απλοποίησης αυτής. 

ΙΙ. Παρουσίαση Στοιχείων Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

1. Πρόοδος εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής κ. Αναστασία Καρκούλη – Καραμαντζάνη παρουσίασε 

στη συνέχεια αναλυτικά την πρόοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ειδικότερα, ξεκίνησε αναφέροντας τα συνολικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του Προγράμματος, 

παρουσιάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πέντε Θεματικών του Αξόνων και την 

αντίστοιχη χρηματοδοτική βαρύτητα του καθενός, σύμφωνα με τον επιμερισμό του συνολικού 

προϋπολογισμού του Ε.Π. (596 Μ€) ανά Θεματικό Άξονα.  

Ακολούθησε η παρουσίαση της συνολικής, δυναμικής πορείας εφαρμογής του Προγράμματος 

με αποτύπωση γενικών ποσοτικών στοιχείων υλοποίησης αρχικά και ειδικότερων ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων ανά Θεματικό Άξονα και Ειδικό Στόχο στη συνέχεια. 

Στο πλαίσιο της ως άνω παρουσίασης επισημάνθηκαν: 

Ως προς την πρόοδο υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα: 

 ποιοί Ειδικοί Στόχοι εμφανίζουν ικανοποιητικό ή/και πολύ καλό ποσοστό ενεργοποίησης 

σε όλα τα κρίσιμα στάδια στοχοθεσίας, υλοποίησης και απορροφητικότητας, καθώς και 

ποιοί εμφανίζουν καθυστερήσεις,  

 οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Διαχειριστική Αρχή για την αντιμετώπιση των 

υστερήσεων, ανά περίπτωση και οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη αυτών, 

 η επίτευξη των τιμών - στόχων ορόσημων για το 2023 της πλειοψηφίας των δεικτών 

εκροής και η σημείωση εκείνων που ακόμη υστερούν, 

 τα ενταγμένα έργα που εκχωρούνται στους Θεματικούς Άξονες Ι και ΙΙ, με ιδιαίτερη 

αναφορά των Έργων – Σημαία και του Μεγάλου Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», ο 

προϋπολογισμός τους και το υπόλοιπο προς εξειδίκευση ποσό, από τον Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης, 

 η ανάγκη εξυγίανσης εξειδικευμένων δράσεων σε όλους τους Άξονες, αλλά ιδιαιτέρως 

στον Θεματικό Άξονα ΙΙ, 

 η αναμονή αποστολής νέων ή/και επικαιροποιημένων προτάσεων, δεδομένων και των 

πρόσφατα νεοσυσταθεισών Γενικών Γραμματειών και 

 μία σύνοψη συμπερασμάτων ανά Θεματικό Άξονα. 

Ως προς την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης έτους 2019 και τις προβλέψεις δαπανών 

έτους 2020 ότι, 

 Οι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως είχαν επικαιροποιηθεί τον Ιούλιο του 2019, 

περιλαμβάνουν προβλέψεις, ανά Ταμείο, 31,8 Μ€ για το ΕΚΤ και 12,2 Μ€ για το ΕΤΠΑ 

μέχρι το τέλος του έτους 2019 και για το έτος 2020, 30,3 Μ€ για το ΕΚΤ και 85 Μ€ για το 

ΕΤΠΑ αντιστοίχως, 

 Η εκτίμηση πιστοποιημένων δαπανών συνολικά για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό 

των 35 και  

 Ότι η υποχρέωση του Προγράμματος για δήλωση πιστοποιημένων δαπανών για το έτος 

2019  σύμφωνα με τον κανόνα Ν+3 έχει καλυφθεί. 

Ως προς την πορεία εφαρμογής δράσεων των κάθετων τομέων πολιτικής και των Έργων – 

Σημαία, 
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 Ικανοποιητική κρίνεται η πορεία υλοποίησης έργων στους κάθετους τομείς 

προτεραιότητας του Προγράμματος (Δικαιοσύνη, Δημοσιονομική Πολιτική, Φορολογία, 

Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

 Όσον αφορά τα Έργα – Σημαία αναφέρθηκε για κάθε έργο το στάδιο υλοποίησης στο 

οποίο βρίσκεται, με τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις.  

 Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η ανάγκη επίσπευσης για τα εξής Έργα – Σημαία  τα οποία 

εξακολουθούν να σημειώνουν καθυστερήσεις: 

o Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας, 

o Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS) και  

o Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην 

Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ERP στον Δημόσιο Τομέα. 

Ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – 

ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής: 

 Για την ευρύτερη διαδικασία εκχώρησης και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 4201/Β’/19.11.2019), σύμφωνα με την οποία εκχωρείται συνολικά το 

ποσό των 286.837.508,83€, εκ των οποίων: 

 221.851.076,05€ αφορά σε ενταγμένες πράξεις και 

 64.986.432,77€ σε προϋπολογισμό προς ένταξη νέων έργων. 

 Για το πλήθος των ενταγμένων έργων που εκχωρούνται, συνολικά και ανά Θεματικό 

Άξονα, καθώς και για τον προϋπολογισμό που εκχωρείται προς εξειδίκευση νέων 

δράσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα και ειδικότερα: 

 Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Ι εκχωρείται ο συνολικός 

προϋπολογισμός των 47.761.132,25€, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 

i. 6.814.771,61€ όσον αφορά το συνολικό προϋπολογισμό των 

εννέα (9) ενταγμένων πράξεων που εκχωρούνται και 

ii. 40.946.360,64€ Δημόσια Δαπάνη προς εξειδίκευση και ένταξη 

νέων πράξεων. 

 Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα ΙΙ εκχωρείται το συνολικό ποσό των 

234.533.061,93€, ο οποίος αντίστοιχα επιμερίζεται σε: 

i. 210.492.989,80€ όσον αφορά των σύνολο των οκτώ (8) 

ενταγμένων πράξεων που εκχωρούνται και 

ii. 24.040.072,13€ Δημόσια Δαπάνη προς εξειδίκευση και ένταξη 

νέων πράξεων. 

 Τέλος, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα ΙΙΙ εκχωρείται μία (1) ενταγμένη 

πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 4.543.315,00€. 

 Για τη συγκέντρωση και αποστολή ενός πίνακα με τον συνολικό αριθμό δεκατριών (13) 

υποβληθέντων προτάσεων προς συγχρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 

82.280.205,00€ στο πλαίσιο Προσκλήσεων του Θεματικού Άξονα ΙΙ του Ε.Π. Μ.Δ.Τ., η 

αξιολόγηση/ένταξη των οποίων εκκρεμεί, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την τρέχουσα ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής, και 

o Για την εξέλιξη της διαδικασίας εκχώρησης, όσον αφορά τις απαιτούμενες 

διοικητικές και τεχνικές ενέργειες και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους. 
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2. Πλάνο Αξιολόγησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»: 

Το στέλεχος της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ε.Π.» κ. Τζην Τσίσου 

παρουσίασε το Πλάνο Αξιολόγησης και ειδικότερα αναφέρθηκε στα κύρια ποιοτικά, και 

ποσοτικά στοιχεία των ολοκληρωμένων μελετών του Πλάνου, όπως επικαιροποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, με έμφαση στα βασικά 

συμπεράσματα και αποτελέσματα αυτών: 

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

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης»,  

 «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ» και 

 «Ενδιάμεση Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ 

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

της αποτελεσματικότητας». 

3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του Ε.Π. 

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Γ «Οργάνωσης – Υποστήριξης», κ. Μαγδαληνή Σύρου 

ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την υλοποίηση της στρατηγικής πληροφόρησης και 

επικοινωνίας του Προγράμματος. Ειδικότερα, η κ. Σύρου αναφέρθηκε: 

 στην παροχή χρήσιμων οδηγιών και καλών πρακτικών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

προς τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους,  

 στις ενέργειες και στα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας που αξιοποιεί η 

Διαχειριστική Αρχή και ειδικότερα,  

o στην ιστοσελίδα για το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»,  

o στο έντυπο και διαφημιστικό υλικό που διανέμεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 

και επίσημων συναντήσεων,  

o στη συμμετοχή σε φεστιβάλ και δράσεις δημοσιότητας για συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες όπως της Ισότητας των Φύλων, της Υγείας, της Δημόσιας 

Διοίκησης, κ.α., 

o τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής σε σεμινάρια με αποδέκτες δυνητικούς 

δικαιούχους, στο σκέλος της παρουσίασης της στρατηγικής και των δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του Προγράμματος, 

o τη διοργάνωση μιας μεγάλης ημερίδας τον Απρίλιο του 2019 στο Μέγαρο 

Μουσικής με θέμα «Επιτυχίες – Αστοχίες – Προκλήσεις του Ε.Π. Μ.Δ.Τ.»,  

o τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής σε Δίκτυα Δημοσιότητας, σε Συνέδρια, 

καθώς και 

o την ολοκληρωμένη μελέτη «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας 

του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ».  

 

IV. Τοποθετήσεις μελών - Συζήτηση  

 Η εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) κ. Κατερίνα 

Μπισμπίκου πήρε τον λόγο, προχωρώντας αρχικά σε μια συνολική παρουσίαση του 

Ε.Σ.Π.Α. όσον αφορά τη μέχρι σήμερα κατανομή και ενεργοποίηση των πόρων του.  

Ειδικότερα επισήμανε την ικανοποίηση της απαίτησης του κανόνα Ν+3 για το τρέχον 

έτος, υπενθυμίζοντας ωστόσο τον τρόπο υπολογισμού του, ο οποίος ουσιαστικά 

μετακυλύει την πίεση της υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής (2023), 

καταλήγοντας στην ανάγκη μιας μέσης αύξησης στον ρυθμό υλοποίησης κατά 20% έως 

25% κατ’ έτος, σε επίπεδο Ε.Σ.Π.Α. 
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Αναφορικά με τα Σχέδια Δράσης για το έτος 2019, σύμφωνα με την τελευταία 

επικαιροποίησή τους τον Σεπτέμβριο του 2019 διαπιστώνεται ότι ο δημοσιονομικός 

στόχος του 2019 παρουσιάζει ανάγκη για περαιτέρω πιστοποίηση δαπανών έως το 

τέλος του έτους, σε επίπεδο περίπου 50%, ώστε να καλυφθεί.  

 Ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Α. 

Χριστοδουλάκης μετέφερε κατ’ αρχάς τους χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα και 

επεσήμανε την παρουσία και εκπροσώπου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στη 

συνεδρίαση, προκειμένου να τονίσει το πολύπλευρο ενδιαφέρον για το Ε.Π. Μ.Δ.Τ., 

καθώς και την πεποίθηση ότι οι ενέργειες της εκχώρησης θα ολοκληρωθούν άμεσα, 

λαμβάνοντας υπόψη και το Έργο – Σημαία Δημοσιονομικής Πολιτικής που 

περιλαμβάνεται στα εκχωρούμενα έργα και ότι η επιτάχυνση που επιχειρείται με τον 

τρόπο αυτό θα συνδράμει στη δημιουργία, απελευθέρωση και αξιοποίηση πόρων και θα 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των ωφελούμενων φορέων. 

 Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Ξ. Τοκμακίδου 

μετέφερε επίσης τους χαιρετισμούς του και τόνισε ότι ο μεγαλύτερος στόχος για το 

Υπουργείο είναι η επίσπευση όλων των διοικητικών διαδικασιών, αλλά κυρίως των 

δικαστικών. Ήδη και στο πλαίσιο μιας πολύ καλής συνεργασίας με τόσο με τη 

Διαχειριστική Αρχή, όσο και με το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί ώριμα έργα και κομβικά έργα, γεγονός που 

προσδοκάται να δώσει περαιτέρω ώθηση, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης, όσο και σε 

επίπεδο απορροφητικότητας. 

 Ο Κ. Γ. Γιούλος μεταφέροντας τους χαιρετισμούς της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και του Προέδρου της, έθεσε προβληματισμούς αναφορικά με το μέλλον 

περισσότερο των δράσεων μεταρρύθμισης στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας 

Διοίκησης, με την ισόρροπη προτεραιοποίηση υλοποίησης δράσεων τόσο Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και ευρύτερων συστημικών παρεμβάσεων, ενώ 

παράλληλα τόνισε πως η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εστιάζει και ευελπιστεί στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον ορισμό Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, με ότι αυτό συνεπάγεται για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων κατά την τρέχουσα και την 

επόμενη προγραμματική περίοδο και τα αποτελέσματά αυτών για τους εργαζομένους. 

Τέλος, πρότεινε την ύπαρξη ενός ευρύτερου κοινωνικού και δημόσιου διαλόγου γύρω 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ούτως ώστε να καταστεί εντέλει αυτό πιο 

αποτελεσματικό, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση.  

 Εν συνεχεία, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, κ. Β. 

Χαραλαμπογιάννη, ύστερα και από τη σχετική παρέμβαση της Προέδρου της 

Επιτροπής, κ. Ν. Δανδόλου σχετικά με την αναγνώριση της ανάγκης «αποκατάστασης» 

της Δημόσιας Διοίκησης, ενημέρωσε ότι ακριβώς μία από τις άμεσες προτεραιότητες 

είναι η χάραξη στρατηγικής για την αποκατάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου που 

υπηρετεί στη Δημόσια Διοίκηση στα μάτια της κοινωνίας, μέσω της άντλησης στοιχείων 

και δεδομένων, τόσο από την κοινή γνώμη, όσο και από τους δημοσίους υπαλλήλους. 

Τρία έργα άμεσης προτεραιότητας είναι: 

i. Η τηλε – εργασία. Εφόσον ευοδωθεί, θα αποτελεί μια σημαντική καινοτομία για τον 

ελληνικό δημόσιο τομέα και τους εργαζομένους, κατά τα επιτυχημένα πρότυπα των 

βορείων ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα, θα συνδράμει στην εξισορρόπηση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και θα συνηγορήσει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας. 
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ii. Η Διαύγεια του “H.R.”. Επί της ουσίας πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εργαλείου 

με το οποίο όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων θα 

καταχωρούνται μέσω κωδικοποιημένων πράξεων και θα συνδέονται με το 

Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου – Σημαία “HRMS”. Ζητούμενο είναι η 

μοντελοποίηση των τύπων υπηρεσιακών μεταβολών και η κανονικοποίηση των 

σχετικών διαδικασιών, με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

και άρα η διαθεσιμότητα ορθής και ποιοτικής πληροφορίας για το ανθρώπινο 

δυναμικό σε πραγματικό χρόνο. 

iii. Η εισαγωγή μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για τη σύνδεση μεταπτυχιακών 

τίτλων σπουδών με τις θέσεις προς πλήρωση προϊσταμένων, με στόχο την 

επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της όλης διαδικασίας επιλογής. 

 Η κ. Γ. Παπαρίδου Πρόεδρος του συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, αφού ευχαρίστησε για την Πρόσκληση, εξέφρασε την ικανοποίησή της για 

την προσπάθεια επιτάχυνσης της υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών και με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην ΕΥΔΕ – ΤΠΕ. 

Προχώρησε αναφέροντας ότι το Έργο – Σημαία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» 

έκλεισε με την υλοποίηση τριών μόνο εκτελεστικών συμβάσεων, ύστερα από σχετική 

πρωτοβουλία της τότε πολιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, 

ενώ επρόκειτο για σημαντικό έργο διαλειτουργικότητας στο ελληνικό δημόσιο, με τις 

υπόλοιπες εκτελεστικές συμβάσεις να μην υλοποιούνται τελικά. Έθιξε την ανάγκη 

επιτάχυνσης διαδικασιών για όσα έργα είναι σε φάση κατακύρωσης, την σπουδαιότητα 

ανάπτυξης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της τηλε – εργασίας, 

υπό την προϋπόθεση αποτελεσματικής σύνδεσής της με την αξιολόγηση. 

Σε απάντηση των ως άνω τοποθετήσεων, αρχικά η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, κ. Β. Χαραλαμπογιάννη διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση στον 

δημόσιο τομέα κατ’ αρχάς υφίσταται, με ανάγκη υιοθέτησης διορθωτικών ενεργειών 

σαφώς και επιπλέον ότι σημαντικό μέρος της προσπάθειας για την τηλε – εργασία θα 

αφορά στην ελαχιστοποίηση μειονεκτημάτων και κινδύνων. 

Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής, κ. Α. Καρκούλη – Καραμαντζάνη διευκρίνισε 

επίσης ότι το Έργο – Σημαία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» απαρτίζετο από μία 

Συμφωνία – Πλαίσιο, της οποίας ολοκληρώθηκε ο χρόνος διάρκειας, γεγονός που 

διαχειριστικά συνεπάγεται την ολοκλήρωσή της. Λοιπές καθυστερήσεις σε κρίσιμα ιδίως 

έργα για τα οποία υφίσταται κατακύρωση αποτελούν συνάρτηση πολλών παραγόντων 

με τη Διαχειριστική Αρχή να προχωρά κάθε φορά σε κάθε δυνατή προσπάθεια 

αντιμετώπισης, στο πλαίσιο των διοικητικών αρμοδιοτήτων της. Αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες αναμένονται και απαιτούνται και από τους δικαιούχους. 

Τόσο η Πρόεδρος, κ. Ν. Δανδόλου, όσο και λοιπά μέλη της Επιτροπής πήραν τον λόγο 

για να επισημάνουν με τη σειρά τους και από τη θέση τους, τις προκλήσεις και δυσκολίες 

που εμφανίζει η διαχείριση έργων και οι διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά και τις αλλαγές 

και επιτυχίες που έχουν ήδη σημειωθεί και τον κοινό προσανατολισμό σε αποτελέσματα 

και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ο κ. Γ. Παππάς, εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Εμπορίου χαρακτήρισε στη 

συνέχεια ως πολύ ικανοποιητική και ενθαρρυντική τη νέα σύνθεση αρμοδιοτήτων και 

πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία επίσης δημιουργεί 

πλειάδα προσδοκιών και στον επιχειρηματικό κόσμο. Έθιξε κυρίως τη σημασία της 

διαλειτουργικότητας, την ανάγκη να διαλειτουργούν υφιστάμενα συστήματα όπως το 

ΓΕΜΗ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, με τα Πρωτοδικεία, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

συστημάτων, κ.ο.κ. και την προθυμία των επιχειρήσεων να συνδράμουν στον σχεδιασμό 

παρέχοντας χρήσιμη εμπειρία και τεχνογνωσία. Επίσης, βασική επιδίωξη είναι και η 
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απλοποίηση διαδικασιών, γενικά και ειδικότερα όσο αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, 

δεδομένου ότι ναι μεν, δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα (βλ. ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κτλ.) χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι οι 

διαδικασίες έχουν απλουστευθεί. 

Η Πρόεδρος, κ. Ν. Δανδόλου υπερθεμάτισε τονίζοντας την ανάγκη απλούστευσης και 

διαλειτουργικότητας, αλλά και την αξιοποίηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται ή 

πρόκειται να υποβληθούν, δίνοντας τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λ. Χριστόπουλο ο οποίος τόνισε 

ιδιαίτερα ότι η κεντρική διαχείριση όλων των δεδομένων και βασικών συνιστωσών 

ηλεκτρονική διακυβέρνησης και απλούστευσης διαδικασιών υπό το πρίσμα αξιοποίησης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από ένα Υπουργείο συνιστά μια νέα 

πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω και την αλλαγή προσέγγισης 

διαδικασιών και λειτουργιών. 

 Ο κ. Γ. Δραγουνας από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος 

αναγνωρίζοντας τη σημασία όσων παρουσιάστηκαν, εστίασε στην ανάγκη μέτρησης του 

αποτελέσματος και ιδιαίτερα από τους ίδιους τους ωφελούμενους κάθε φορά, τους 

αποδέκτες μιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής η κύρια έμφαση δίνεται σε 

στατιστικές απεικονίσεις, οικονομικά δεδομένα, νομιμότητα, ορθότητα και τήρηση 

διαδικασιών με την επί της ουσίας αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών 

να μην αποτιμάται. 

  

Η Πρόεδρος, κ. Ν. Δανδόλου συμφώνησε με την ανάγκη και σημασία της ποιοτικής 

επεξεργασίας και ποιοτικής άντλησης συμπερασμάτων, επισημαίνοντας από τη μία ωστόσο 

τη δυσκολία και πολυπλοκότητά της και από την άλλη το γεγονός ότι ο χώρος του Ε.Σ.Π.Α. 

ευρύτερα συνιστά μία νησίδα του Ελληνικού Δημοσίου που μετράει τα πάντα σε δείκτες, με 

αξιολογήσεις επιπτώσεων ποιοτικών και οικονομικών.  

 Εκ μέρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Γ. Λασκαρίδης αφού 

μετέφερε τους χαιρετισμούς του Διοικητή εξήγησε ότι το Ε.Π. Μ.Δ.Τ. δεν είναι απλώς ένα 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την Αρχή, αλλά λειτουργεί και ως ένα πλαίσιο ωρίμανσης 

έργων. Εκφράστηκε ανησυχία όσον αφορά την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων έργων, 

όπως το “HRMS”, λόγω πιθανής ανάγκης υλοποίησης λοιπών συστημάτων άντλησης 

στοιχείων, σε απάντηση της οποίας η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα διευκρίνισε ότι το τρίτο υποέργο του “HRMS” περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα υποσυστήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού και άρα δεν συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος ανησυχίας. 

 Η κ. Ν. Ζαρκοπούλου από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης σχολίασε, αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής 

περιόδου ότι η διαπραγμάτευση για τον σχεδιασμό της βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο 

αναφορικά με το πολυετές δημοσιονομικό, όσο και με τους Κανονισμούς της νέας 

περιόδου.  

 Τον λόγο ακολούθως πήρε η Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. του 

Υπουργείου Υγείας, η κ. Φ. Δαλαβέρη η οποία αναγνώρισε ως ιδιαιτέρως θετικές τις 

προθέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας και ευχαρίστησε τη Διαχειριστική Αρχή για μια 

παραγωγική συνεργασία. Τόνισε το γεγονός ότι μέσω των δράσεων που υλοποιεί το 

Υπουργείο, η αξιολόγηση υφίσταται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 

μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της παρέμβασης στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

 Ο κ. Γ. Κοκάρας, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης εξέφρασε την ανάγκη και επιθυμία να υπάρξει ένας καλός συντονισμός 
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μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του νέου Ενδιάμεσου Φορέα, ούτως ώστε η 

μετάπτωση να είναι γρήγορη και ομαλή.  

 Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής, ο Προϊστάμενος της 

Υπηρεσίας, κ. Γ. Λογοθέτης πήρε τον λόγο ορμώμενος από όλη την προηγούμενη 

συζήτηση αλλά και από επιτυχημένα παραδείγματα έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

του εξωτερικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικότητας, πέρα από την 

απλή απορροφητικότητα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ώστε ως πολίτες να 

αισθανόμαστε διαφορετικά και περήφανοι. 

Ο κ. Λ. Χριστόπουλος συμπλήρωσε λέγοντας ότι υπάρχει σχεδιασμός ώστε ο ιστότοπος 

“gov.gr” να αποτελεί το μοναδικό σημείο στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι ψηφιακές 

υπηρεσίες, υφιστάμενες και καινούργιες, αφού πρώτα απλουστευθούν.  

 Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος της DG Employment, κ. P. Paquet ευχαρίστησε θερμά για τη 

διοργάνωση της συνεδρίασης, για την ανασκόπηση της προόδου, τις παρουσιάσεις και 

τη δέσμευση και αφοσίωση όλων στο Πρόγραμμα. 

 

 

V. Λοιπά Θέματα  

Τοποθέτηση εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Ο κ. Δ. Αρβακιώτης, εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και του Γραφείου 

Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (Antifraud Co-ordination Service) ειδικότερα 

παρουσίασε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που συστάθηκε με τον πρόσφατο Ν.4622/2019 και τη 

χρησιμότητά της, ιδιαίτερα εν προκειμένω υπό το πρίσμα της ανάγκης διασύνδεσης της 

ακεραιότητας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση, όπως φάνηκε και όπως επισημάνθηκε 

και από την παρουσίαση της Διαχειριστικής Αρχής.  

Υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του πλαισίου λογοδοσίας και ελέγχου λόγω της 

έλλειψης συντονισμού, ενός παρωχημένου θεσμικού πλαισίου, κατακερματισμού των 

ελεγκτικών οργάνων, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και με μια υφιστάμενη στρατηγική 

καταπολέμησης της απάτης, η οποία εστιάζει κυρίως στον εντοπισμό και στις ποινές και όχι 

στην πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, η λογική των παρεμβάσεων θα είναι σε τρείς τομείς: στην 

ανίχνευση, στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, από το σύνολο των 

εκατόν πενήντα δύο (152) καταγγελιών που έχουν υποβληθεί, μία (1) μόνο αφορά το Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου, η οποία αφορά 

στη μη τήρηση όρων υλοποίησης και η οποία αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική 

Εισαγγελία. 

 

 

VI. Συμπεράσματα – Αποφάσεις  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τα μέλη της για την καλή συνεργασία και συμμετοχή τους και 

επεσήμανε τη συμβολή τους στη μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών.  

Συνοψίζοντας, οι αποφάσεις της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

 Έγκριση των πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

(Παράρτημα ΙΙ),  

 Έγκριση του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ((Παράρτημα ΙΙΙ)  

 Έγκριση της 13ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ (Παράρτημα ΙV). 
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 Έγκριση της υπ’ αριθ.: 2628/06.11.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και  

ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του» (παράρτημα V). 

  

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ 
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