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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.  

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έναρξη εργασιών – τοποθέτηση Προέδρου Επιτροπής 

Παρακολούθησης, Γενικού Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.  

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. 

3. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

4. Τοποθέτηση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – Εισήγηση 

επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα» 

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

 Πρόοδος υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο, δείκτες Ε.Π. και πλαίσιο επίδοσης) 

 Πορεία εφαρμογής δράσεων κάθετων τομέων πολιτικής και 

υλοποίησης Έργων Σημαία του Ε.Π. 

 Σχέδιο Δράσης έτους 2018 – Προβλήματα προς 

αντιμετώπιση. 

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

 Ενημέρωση για την πορεία ανάθεσης των μελετών 

αξιολόγησης. 
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 Πρόταση επικαιροποίησης Πλάνου Αξιολόγησης. 

3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π.  

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  

Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης  

Γεν. Γραμματέας Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ): Καλημέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, 

είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

«Έναρξη εργασιών - Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικού 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

 

  Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής Συνεδρίασης. Θα ήθελα 

κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω  όλες και όλους σας για την πολύτιμη συνεργασία 

στην υλοποίηση και στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».  

  Δυο κουβέντες. Στην επικαιροποιημένη στρατηγική για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση έχουμε βάλει ως ξεκάθαρο στόχο να οδηγηθούμε το 

2020 σε ένα δημόσιο το οποίο θα είναι φιλικό προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, ένα δημόσιο με απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, αλλά 

ταυτόχρονα ένα δημόσιο το οποίο σε μια κρίσιμη οικονομικά και κοινωνικά 

συγκυρία, θα μπορέσει να αποτελέσει το θεματοφύλακα της κοινωνικής 

συνοχής και αλληλεγγύης.  

  Αυτό το πλάνο υπηρετούμε και σε αυτό το πλάνο είμαστε 

υποχρεωμένοι να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, τις 
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απαραίτητες συνέργειες με όλα τα μέσα, με όλα τα εργαλεία και όλους τους 

πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας.  

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα, 

μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε μια σειρά δράσεων που ακριβώς 

εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους.  

  Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Θα γίνει εκτενή συζήτηση 

στη συνέχεια. Αυτό που θέλω πραγματικά να πω είναι ότι έχω την εντύπωση 

ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από τον Ειδικό Γραμματέα και από τα 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και όλους τους συναρμόδιους φορείς. 

  Πρέπει όλοι όμως νομίζω να πετύχουμε αυτή τη στιγμή ακόμη 

καλύτερο συντονισμό και πραγματικά να περάσουμε στη φάση της 

υλοποίησης ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

 «Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης» 

  Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω στις 

εργασίες της σημερινής συνεδρίασης και να προτείνω, εάν συμφωνείτε κ. 

Ιωαννίδη, να προχωρήσουμε στην έγκριση κατ’ αρχήν της ημερήσιας 

διάταξης.  

 

  Εγκρίνεται ομόφωνα η ημερήσια διάταξη 

 

 «Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει κάποια παρατήρηση, κάποια σκέψη, παρακαλώ να 

την ακούσουμε. Δεν υπάρχει.  

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

«Τοποθέτηση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – Εισήγηση επικαιροποίησης της 

εξειδίκευσης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ο κ. Ιωαννίδης για να 

κάνει την εισήγησή του. Ευχαριστώ.  

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κ. Γενικέ. Καλημέρα και από εμένα. Καλώς 

ορίσατε στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

  Η δική μου εισήγηση θα επικεντρώσει περισσότερο στα πολιτικά 

ζητήματα και το τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες και τις προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια στις παρουσιάσεις της 

Υπηρεσίας που έχουν προγραμματιστεί θα γίνει πιο αναλυτική αναφορά στα 

οικονομικά δεδομένα και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

  Η σημαντικότερη εξέλιξη από στρατηγικής άποψης του 

τελευταίου εξαμήνου ήταν η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

στα πλαίσια του Technical adjustment, της τεχνικής αναπροσαρμογής, η 

οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2017. Η τεχνική αναπροσαρμογή είναι 

μια εδραιωμένη διαδικασία από την κοινότητα, βάσει της οποίας υπάρχει μια 

ανακατανομή πόρων περίπου στο μέσο της προγραμματικής περιόδου. 

  Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η χώρα έλαβε περίπου 950 

εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής συνδρομής, να κατανεμηθούν μεταξύ των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ένα μικρό τμήμα από αυτά 

προσανατολίστηκε και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα.  

  Επί της ουσίας στην αναθεώρηση του 2017 αφορούσε 

μεταβολές μόνο στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με 

μικρές, επουσιώδεις, δηλαδή περισσότερο χτένισμα δράσεων ως προς τις 

επιλεξιμότητες και τα ίδια τα κείμενα.  

  Προστέθηκαν περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ στο θεματικό 

στόχο 11. Είναι επί της ουσίας ο θεματικός στόχος που χρηματοδοτεί τις 

μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, κυρίως για τη χρηματοδότηση της 

πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  
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  Εκεί πέρα προσανατολίστηκαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάω 

με όρους κοινοτικής συνδρομής. Επομένως η πραγματική αντί για 22 είναι 

γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.  

  Ένα μικρό ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ 

προσανατολίστηκε στην Τεχνική Βοήθεια του προγράμματος, το οποίο κατά 

την έγκρισή του ήταν ιδιαίτερη περιορισμένη, πράγμα που επαρκούσε μόλις 

για να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες τόσο της διαχειριστικής αρχής, όσο 

και των επιτελικών δομών, οι οποίες βάσει της υπουργικής απόφασης 

καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια.  

  Υπήρξαν επίσης μικρές τροποποιήσεις στην κατανομή των 

πόρων ανά ομάδα περιφερειών, προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα της κατανομής στο σύνολο. Επί της ουσίας δηλαδή αυτό 

το οποίο έγινε ήταν ότι μεταφέρθηκαν 14 περίπου εκατομμύρια ευρώ από τις 

περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, την Αττική, στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες. Κίνηση η οποία μας επέτρεψε να κάνουμε μια 

αντίστοιχη μεταφορά πόρων από τις λιγότερο αναπτυγμένες στις περισσότερο 

αναπτυγμένες, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την απασχόληση και για 

την εκπαίδευση όπου εκεί πέρα δημιουργούνται, όπως γνωρίζετε, τεράστιες 

ανάγκες στην Αττική. 

  Η μεταφορά αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», δεν έχει 

απολύτως καμία συνέπεια ως προς τον προγραμματισμό της υλοποίησης των 

δράσεων, ήδη αυτών που έχουν ενεργοποιηθεί, αυτών που έχουν εξειδικευτεί 

και αυτών που πρόκειται να εξειδικευτούν.  

  Δηλαδή είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Αποτελεί απλά στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μια λογιστική τακτοποίηση η 

οποία όμως έχει εξαιρετικά θετικές συνέπειες για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Απασχόληση και Εκπαίδευση» και ως προς αυτό οφείλω να 

ευχαριστήσω και δημόσια την Υπηρεσία, διότι αυτή η μεταφορά μολονότι 

ουδέτερη δημοσιονομικά σημαίνει τεράστιο διοικητικό βάρος.  

  Έτσι ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του 2017. Το 2018 έχει 

προγραμματιστεί μια δεύτερη αναθεώρηση, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία 

των ελληνικών αρχών, η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε 
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ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω του χρόνου 

στην αναθεώρηση του 2017. 

  Σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα» δεν περιμένουμε επίσης σημαντικές αλλαγές ως προς τις 

επιλεξιμότητες του προγράμματος. Ενδεχομένως θα ξαναδούμε λίγο τα 

κείμενα, προκειμένου να αναδείξουμε τη σύνδεση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, να την κάνουμε πιο ισχυρή δηλαδή με τις εθνικές στρατηγικές 

τις οποίες υπηρετεί, δηλαδή την εθνική στρατηγική για τη Μεταρρύθμιση της 

Δημόσιας  Διοίκησης, την εθνική ψηφιακή στρατηγική και ό,τι άλλο. 

  Η αναθεώρηση σε ό,τι αφορά τους χρηματοδοτικούς πίνακες, 

αυτή τη φορά θα αφορά μόνο πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του ΕΤΠΑ, και έγκειται στη μεταφορά 60 

εκατομμυρίων, ενδεχομένως και κάτι παραπάνω μετά από τη χθεσινή 

συζήτηση στην Ετήσια Συνάντηση από το ΕΠΑΝΕΚ προς το Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα. 

  Η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το μεγάλο έργο Σύζευξις ΙΙ το οποίο και 

συμπεριλαμβάνεται στη σημερινή εξειδίκευση, μια ειδικότερη αναφορά για το 

συγκεκριμένο έργο θα κάνω αργότερα. 

  Προφανώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προχωρήσουμε σε 

αντίστοιχες τροποποιήσεις ως προς τις κατανομές των πόρων μεταξύ των 

περιφερειών σε μια αντίστοιχη κίνηση δηλαδή με αυτή που έγινε το 2017. Δεν 

είναι σίγουρο ακόμα. Οι υπηρεσίες επεξεργάζονται τα σχετικά σενάρια. 

  Σε κάθε περίπτωση το βασικό και απαράβατο κριτήριο για την 

όποια τέτοια μεταφορά είναι η διασφάλιση ότι οποιεσδήποτε τακτοποιήσεις 

δεν πρόκειται να επηρεάσουν σε καμία περίπτωση είτε τα υλοποιούμενα 

έργα, είτε τον προγραμματισμό των έργων τα οποία πρόκειται να 

υλοποιηθούν από εδώ και στο εξής. Οπότε θα είναι και αυτοί δημοσιονομικά 

ουδέτεροι ως προς τη φιλοσοφία παρέμβασης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

  Να περάσω στη δεύτερη ενότητα της εισήγησής μου που έχει να 

κάνει με την πορεία υλοποίησης, τις βασικές διαπιστώσεις και τις προκλήσεις 

κυρίως που αντιμετωπίζουμε για το επόμενο διάστημα.  
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  Στον πίνακα αυτό βλέπετε τον προϋπολογισμό στην πρώτη 

στήλη του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις βασικές κατηγορίες 

παρέμβασής του, την εξειδίκευση στη δεύτερη στήλη όπως διαμορφώνεται. Σε 

παρένθεση είναι το ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού και η τρίτη 

στήλη είναι το υπόλοιπο ποσό που παραμένει προς εξειδίκευση. 

  Η πρώτη διαπίστωση είναι, όπως φαίνεται στον άξονα ενίσχυση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επί της ουσίας είναι οι πόροι του ΕΤΠΑ, 

έχουμε μια υπερδέσμευση η οποία φτάνει στο 130% περίπου ή να το πω 

αλλιώς 64 εκατομμύρια περισσότερα από ότι διαθέτει το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

  Η πραγματικότητα είναι ότι η πραγματική υπερδέσμευση είναι 

μικρότερη, διότι αυτό είναι σε επίπεδο εξειδίκευσης. Όπως γνωρίζετε, οι 

αποφάσεις ένταξης βγαίνουν κατά τι μικρότερες και επειδή τα περισσότερα 

από αυτά τα έργα αφορούν διεθνείς διαγωνισμούς, υπάρχουν εκπτώσεις οι 

οποίες έρχονται.  

  Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει η κανονιστική 

υποχρέωση από το νόμο, η Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να προχωρήσει σε 

απόφαση ένταξης η οποία να υπερβαίνει το 110%, με την υφιστάμενη 

κατάσταση τα τελευταία έργα τα οποία θα έρθουν για να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα δεν θα μπορέσουν καν να ενταχθούν. 

  Υπάρχει επομένως η ανάγκη να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία 

εξυγίανσης. Δεν έχει τον πιεστικό χαρακτήρα της εξυγίανσης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά το κλείσιμο της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας. 

  Γι’ αυτό ανοίγουμε τη συζήτηση. Υπάρχει μια κατ’ αρχήν 

παράκληση προς τους φορείς σχεδιασμού πολιτικής να ξανακοιτάξουν τους 

προϋπολογισμούς, να προχωρήσουμε σε μια πρώτη εξυγίανση ως προς τον 

ανασχεδιασμό, επανεκτίμηση μάλλον, των προϋπολογισμών. Υπάρχουν 

αρκετά έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει τρόπον τινά στο να 

ενεργοποιηθούν. Να δούμε τι σημαίνει αυτό ως προς τον προϋπολογισμό. Και 

εάν στη συνέχεια το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να πάμε σε  μια 

πιο συντεταγμένη διαδικασία.  
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  Δεν σας κρύβω πάντως ότι τα τρία συναρμόδια επί της ουσίας 

υπουργεία, το Οικονομίας, το Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Ψηφιακής 

Πολιτικής, έχουν ξεκινήσει σε τεχνικό επίπεδο σενάρια εξυγίανσης, τα οποία 

σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουν κανένα και πρόκειται να 

υπάρξουν αντικείμενο εξαντλητικής συζήτησης και διαβούλευσης με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

  Στις επόμενες στήλες βλέπετε την κατάσταση των προσκλήσεων 

σε εκατομμύρια ευρώ και των εντάξεων. Όπως διαπιστώνουμε εδώ, είμαστε 

σε μια κατάσταση όπου το πρόγραμμα έχει μπει πλέον σε μια περίοδο 

πλήρους ενεργοποίησης, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη δέσμευση του 

προϋπολογισμού. 

  Εμφανίζεται όμως ένα δυνητικό πρόβλημα, ή ένα σημείο στο 

οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία. Σε ό,τι αφορά πλέον τις παρεμβάσεις στη 

διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση, δηλαδή τους πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν τη Μεταρρύθμιση των 

Δημοσίων Υπηρεσιών, όπου οι εντάξεις βρίσκονται στο 56,8% των 

προσκλήσεων.  

  Εδώ πέρα αυτή είναι μια εικόνα η οποία κατά κύριο λόγο 

δημιουργείται λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στην υποβολή τεχνικών 

δελτίων από την πλευρά των φορέων μετά την έκδοση πρόσκλησης. 

Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που από την έκδοση της πρόσκλησης μέχρι 

την υποβολή του τεχνικού Δελτίου μπορεί να μεσολαβούν και τέσσερις, πέντε 

ή ενίοτε και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις έχουν φτάσει ακόμη και επτά 

μήνες.  

  Αυτό σημαίνει μια κάποιου τύπου αν θέλετε μικρότερη 

ωριμότητα των έργων από αυτή που στην αρχή υποστηριζόταν, είχε εκτιμηθεί 

κυρίως από τους φορείς υλοποίησης. Υπάρχει μια σημαντική επομένως 

ανάγκη εδώ πέρα επίσπευσης αυτών των διαδικασιών, η οποία θα αυξήσει το 

ποσό των αποφάσεων ένταξης που κατ’ επέκταση θα αποτυπωθεί φυσικά και 

σε επίσπευση των ίδιων των έργων.  Δηλαδή νωρίτερη ενεργοποίηση και άρα 

δαπάνες. 

  Και εδώ εμφανίζουμε το τρίτο θέμα στο οποίο θα πρέπει να 

δώσουμε μια προσοχή. Είναι οι δαπάνες. Όπως διαπιστώνεται το ύψος των 
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δηλωμένων δαπανών κινείται μόλις στο 5%, στρογγυλοποιώ προς τα πάνω 

σε ό,τι αφορά τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το 16% στους πόρους του ΕΤΠΑ 

αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα μεταφερόμενα έργα, ενώ σε ό,τι αφορά την 

κατηγορία της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, η πορεία είναι καθόλα 

ικανοποιητική.  

  Μολονότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος ως προς την 

επίτευξη του στόχου του Ν+3 για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, επομένως 

δεν υπάρχει κίνδυνος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είτε για τους πόρους 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, είτε για τους πόρους του ΕΤΠΑ, 

υπάρχει μια ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών προκειμένου να είμαστε 

απολύτως βέβαιοι ότι θα διασφαλίσουμε το Ν+3 των επόμενων ετών μετά το 

2019. 

  Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, ωστόσο 

όλοι γνωρίζουμε ότι οι χρόνοι, από τη στιγμή που θα υπάρξει απόφαση 

ένταξης ειδικά στο Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα μέχρι τη στιγμή που θα 

έρθει η δαπάνη, είναι εξαιρετικά μεγάλοι λόγω του ότι μεσολαβούν οι 

διαγωνιστικές διαδικασίες που κατά κανόνα είναι πολύ υψηλού 

προϋπολογισμού και πολύ συχνά δημιουργούν καθυστερήσεις.  

  Ως εκ τούτου για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το Ν+3 του 

2020, θα πρέπει να γίνουν ήδη κινήσεις από σήμερα.  

  Είναι επομένως ένα στοιχείο το οποίο συνδέεται και με το 

προηγούμενο που αφορά κυρίως τις αποφάσεις ένταξης και σε αυτό θα είναι 

μια θερμή παράκληση προς τους φορείς υλοποίησης και στα Υπουργεία 

Σχεδιασμού πολιτικής να γίνει μια προσπάθεια να επισπεύσουμε τις 

διαδικασίες.  

  Σε αυτό τον πίνακα επομένως έχουμε μια συνοπτική εικόνα. Η 

υπερδέσμευση κατά κύριο λόγο του ΕΤΠΑ. Εδώ υπάρχει μια ανάγκη να 

επισπευσθούν οι διαδικασίες των ήδη ενταγμένων έργων προκειμένου να 

έχουμε δαπάνες. Υπάρχει επίσης μια παράκληση να επαναξιολογηθεί ο 

απαιτούμενος προϋπολογισμός από τους ίδιους φορείς σχεδιασμού 

πολιτικής.  
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  Δηλαδή μια διαδικασία αυτοεξυγίανσης, καθώς και μια 

επεξεργασία που ούτως ή άλλως που γίνεται σεναρίων εξυγίανσης η οποία 

όμως στο καλύτερο σενάριο δεν θα μας χρειαστεί καθόλου. 

  Ο δεύτερος στόχος που θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο 

επόμενο εξάμηνο είναι η επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων.  

  Θα πρέπει να μεταβούμε πλέον από τη φάση του σχεδιασμού 

στη φάση της υλοποίησης ή θα πρέπει, όπου έχουμε δεύτερες σκέψεις ως 

προς το σχεδιασμό, να μην παγώνει όλη την υλοποίηση. Σε μια συνεργασία 

με τη Διαχειριστική Αρχή να βλέπουμε ποια είναι τα πράγματα τα οποία 

μπορούν να προχωρήσουν και ποια είναι αυτά τα οποία απαιτούν να τα 

ξανασκεφτούμε.  

  Ξαναβλέπουμε με μια δεύτερη πιο συγκρατημένη ματιά, όχι την 

υπεραισιόδοξη εκδοχή, τα χρονοδιαγράμματα. Ας πάρουμε, δηλαδή, ως 

δεδομένο ότι ένας διεθνής διαγωνισμός χρειάζεται ένα έτος για να 

ολοκληρωθεί, μολονότι μπορεί να ολοκληρωθεί και σε πέντε μήνες και σε 

τέσσερις. Καλύτερα είναι να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, παρά να 

δημιουργούμε μεταφερόμενα έργα. 

  Θα βοηθούσε η εμπλοκή των επιτελικών δομών των 

υπουργείων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εμπλοκή τους δεν είναι τόσο 

έντονη, το οποίο δημιουργεί ζητήματα τεχνικής φύσης. Δηλαδή εμφανίζονται 

προτάσεις που θα μπορούσαν από τεχνικής άποψής να είναι πιο άρτιες και 

άρα να επισπεύσουμε το χρόνο της αξιολόγησης στη Διαχειριστική Αρχή. 

  Παρακαλούμε να μας ενοχλείται ως προς τις παράλληλες 

διαδικασίες. Ενόψει δηλαδή της απόφασης ένταξης ή ενόψει της αξιολόγησης, 

ή της εξειδίκευσης στο μέτρο που υπάρχουν έτοιμα τεύχη διακήρυξης 

μπορούνε να υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή, έστω και άτυπα, 

προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να τα εξετάζει και να επισπεύδει τις 

διαδικασίες, τουλάχιστον τις διοικητικές, που μας αφορούν στο εσωτερικό. 

  Όσον αφορά τον συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική 

βελτίωση σε ό,τι αφορά τους χρόνους ανταπόκρισης. Τα μεγάλα έργα υψηλού 

προϋπολογισμού από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικήςέχουν έρθει 

ήδη. 
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  Χρειάζεται καλύτερος ενδεχομένως συντονισμός, ή μάλλον, η 

προτροπή η δική μας είναι να έρχεστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής σε ό,τι αφορά τα έργα που έχουν ήδη εξειδικευτεί, ως 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ώστε να μπορούν να επιλύονται 

γρήγορα. 

  Και φυσικά μια έμφαση σε αυτό που λέμε risk evaluation.Δηλαδή 

καλό θα ήταν σε κάθε πρόταση να υπάρχει μια εκτίμηση των κινδύνων που 

ενδεχομένως να αντιμετωπίσει κατά την υλοποίησή του, προκειμένου να 

μπορέσουμε να λειτουργούμε όσο το δυνατό αποτρεπτικά εκ των προτέρων.  

  Εντάξει, εκ των πραγμάτων, προβλήματα πάντα θα 

δημιουργούνται. Είναι στην καθημερινότητα. Όσο μπορούμε όμως να τα 

περιορίσουμε θα ήταν χρήσιμο.   

  Η απλοποίηση των διαδικασιών είναι κάτι το οποίο δεν αφορά 

εσάς, αυτό αφορά εμάς. Είναι πάντα ένα ζητούμενο. Εδώ το κύριο ζήτημα 

είναι επί της ουσίας να ενεργοποιήσουμε διαδικασίες απλοποιημένου 

κόστους. Υπάρχει και μια παρουσίαση σήμερα στo πλαίσιo της σημερινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, να είναι το σύστημα πιο ελαφρύ για όλους και 

για σας και για μας. 

  Και τέλος θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες αναγκαίες ενέργειες 

οι οποίες μας χρειάζονται αφ’ ενός για το σήμερα ούτως ή άλλως, αλλά 

επίσης και για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Θα ήθελα να δώσω 

λίγο έμφαση σε αυτό. 

  Έχει ξεκινήσει κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια 

συζήτηση σε άτυπο ακόμα επίπεδο για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

  Είναι κοινό μυστικό ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, κυρίως 

των διαρθρωτικών ταμείων, συμπιέζεται την επόμενη προγραμματική περίοδο 

και γιατί θα έχουμε μια μείωση του προϋπολογισμού λόγω των εξελίξεων με 

το Brexit, αλλά επίσης γιατί προκύπτουν νέα πεδία πολιτικής τα οποία 

διεκδικούν τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού.  

  Δεν υπάρχουν πλέον δεδομένα ως προς την κατανομή των 

πόρων μεταξύ των ταμείων κλπ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για μας σαν 

χώρα, αλλά και για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορούμε 

να επιχειρηματολογήσουμε πειστικά με ποσοτικά στοιχεία για την 
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αναγκαιότητα της διατήρησης ενός ρωμαλέου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

  Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δώσουμε σημαντική έμφαση 

σε διαδικασίες αξιολόγησης. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ εδώ οι 

πετυχημένες αξιολογήσεις. Μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση ως ένα εργαλείο 

αυτοβελτίωσης. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι μέσω των παρεμβάσεων του 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και αυτής της προγραμματικής περιόδου και 

της προηγούμενης η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει αλλάξει προς το 

θετικότερο.  

  Πρέπει αυτό να αποτυπωθεί και να προσπαθήσουμε να 

αποτυπωθεί στην όλη διαδικασία. Άρα μια παράκληση από την πλευρά της 

Διαχειριστικής πλέον είναι στα έργα τα οποία πλέον έρχονταινα 

συμπεριλαμβάνονται ει δυνατόν και μελέτες αξιολόγησης οι οποίες επίσης ει 

δυνατόν θα πρέπει να καταλήγουν σε ποσοτικά αποτελέσματα.  Μετρήσιμα. 

  Προφανώς το είδος του δείκτη σχετίζεται με το είδος του έργου. 

Σε κάποια περίπτωση μπορεί να είναι πόσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται ένας 

πολίτης να εξυπηρετηθεί. Σε κάποια άλλη μπορεί να είναι το πόσο λιγότερο 

χρόνο χρειάζεται ένας δημόσιος υπάλληλος για να κάνει μια δουλειά, μια 

εργασία με το νέο σύστημα τώρα σε σχέση με μετά.  

  Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση τόσο κεντρική, 

όσο και στα επιμέρους έργα των δράσεων δημοσιότητας. Το Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 

– 2020, την ίδια στιγμή όμως εκ της φύσης του είναι από τα λιγότερο 

αναγνωρίσιμα στο ευρύ κοινό. 

  Υπάρχει επομένως μια ανάγκη να ενισχυθούν οι δράσεις 

δημοσιότητας, κυρίως σε εκείνα τα έργα τα οποία έχουν άμεσες συνέπειες 

στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει. 

  Δυο λόγια για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το Μάιο του 2015 είχε προωθηθεί 

από τα συναρμόδια Υπουργεία μια εξειδίκευση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ το οποίο 

συνολικά θα κοστίσει περίπου 625 εκατομμύρια ευρώ, με μια δομή, εκ των 

πραγμάτων τώρα τα τσουβαλιάζω, τριών μεγάλων πηγών χρηματοδότησης.  

  Τα υποέργα Ι και ΙΙ που είναι οι νησίδες, επί της ουσίας οι 

δαπάνες λειτουργίας, να το πούμε με απλά λόγια, που έχει και το μεγαλύτερο 
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προϋπολογισμό, γύρω στα 450 εκατομμύρια θα καλυφθούν από τον τακτικό 

προϋπολογισμό.  

  Ένα ποσό της τάξεως των 135 εκατομμυρίων, που είναι η 

προμήθεια υποδομών, είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑνΕΚ και 

συνοδευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη υπηρεσιών, αυτά τα οποία εμφανίζονται 

κινέζικα για όσους δεν γνωρίζουν μεταξύ των οποίων και εγώ, αλλά είναι επί 

της ουσίας όλη η λειτουργική υποδομή που χρειάζεται για να καταστεί το 

σύστημα λειτουργικό, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 43 εκατομμυρίων. 

40 είναι επί της ουσίας γιατί είχαμε και κάποια άλλα έργα, είχε ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. 

  Το σύνολο αυτών των πόρων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, αφορούσε πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό δημιουργούσε μια σειρά από προβλήματα, 

τα οποία τα είχαμε διαπιστώσει και εμείς στο εσωτερικό, αλλά διαπιστώθηκαν 

επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  Η κατάτμηση του προϋπολογισμού σε δυο Επιχειρησιακά 

Προγράμματα το ΕΠΑνΕΚ και το ΜΔΤ δημιουργούσε αυξημένες ανάγκες 

συντονισμού. Υπενθυμίζω ότι τα έργα τα μεν και τα δε θα πρέπει να 

πηγαίνουν παράλληλα και η λειτουργικότητα του ενός κρεμιέται δίπλα στο 

άλλο. Άρα είχαμε ένα αυξημένο κόστος συντονισμού. Αντίστοιχα θα υπήρξε 

αυξημένο κόστος προκειμένου να γίνουν αναπροσαρμογές στην υλοποίηση 

των έργων, συν ότι υπήρχε μικρή ορατότητα στην προστιθέμενη αξία του 

έργου στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

  Είναι μια αναπηρία του συστήματος παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι πολύ δύσκολο στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος να παρακολουθήσουμε τις θετικές συνέπειες 

αυτού που χρηματοδοτεί, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να προέρχονται από 

παράγοντες εξωτερικούς του προγράμματος. Τυπικά δηλαδή εμφανιζόταν μια 

μικρή υπεραξία.  

  Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα επί της 

ουσίας χρηματοδοτώντας το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ από μόνο ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Το κυρίαρχο σενάριο το οποίο θα υλοποιηθεί κατά την 

αναθεώρηση του 2018 είναι η μεταφορά 60 εκατομμυρίων ή 70, θα δούμε 
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τώρα το ακριβές ποσό, είναι θέμα τεχνικής επεξεργασίας, από το ΕΠΑνΕΚ 

στο Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και επομένως θα έχουμε ένα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα που θα 

χρηματοδοτήσει το σύνολο του έργου, συν φυσικά τους εθνικούς πόρους που 

θα συνεχίσουν να προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

  Δεν μεταφέρονται 130 εκατομμύρια από το ΕΠΑνΕΚ στο 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Η διαφορά μέχρι τα 130 – 135 δεν σημαίνει 

μείωση του φυσικού αντικειμένου, θα καλυφθεί από πρόσθετους, επίσης, 

εθνικούς πόρους οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην ίδια την απόφαση ένταξης. 

  Δηλαδή θα υπάρξει δέσμευση τρόπον τινά για τη 

χρηματοδότηση με πρόσθετους εθνικούς πόρους, ήδη από την απόφαση 

ένταξης.  

  Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, επίσης, δεν ασκεί απολύτως καμία πίεση στα 

έργα τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Δεν αλλάζει το σχεδιασμό. Το Μάρτη του 2015 

είχαμε δεσμεύσει 40 εκατομμύρια ευρώ. Με όλα τα άλλα σταθερά αυτό είναι 

το ποσό το οποίο θα διαθέσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.. 

  Ήδη οι ανάγκες από το ΕΠΑνΕΚ και από το ΕΤΠΑ είναι πάρα 

πολύ μεγάλες, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων. Το 

συγκεκριμένο έργο έχει υψηλό βαθμο ωριμότητας σε ό,τι αφορά τη σημασία 

του για τη δημόσια διοίκηση δεν χρειάζεται, νομίζω, κάποιος να πει 

περισσότερα. 

  Μέσα την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως θα υποβληθεί και το 

επίσημο αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας στο μηχανισμό 

υποστήριξης jaspers, τέλος πάντων, μια τεχνική μονάδα υποστήριξης 

φανταστείτε οι οποίοι υποστηρίζουν το κράτος μέλος για τη συγκρότηση του 

λεγόμενου φακέλου μεγάλου έργου. Είναι μια ειδική διαδικασία έγκρισης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που είναι ο φορέας 

υλοποίησης του έργου έχει κάνει ήδη πολύ δουλειά. Δηλαδή ο φάκελος 

εκτιμούμε ότι είναι έτοιμος σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και αισιοδοξούμε ότι 
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μέσα στο 2018 θα έχει πλήρως ενεργοποιηθεί το έργο και να μπορέσει να 

φέρει και τις πρώτες του δαπάνες το 2019. 

  Στο μεσοδιάστημα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την ένταξη 

του έργου στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στη 

συνέχεια θα επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης. Ένας μεγάλος 

διαγωνισμός συμφωνία πλαίσιο των 130 εκατομμυρίων βρίσκεται ήδη σε 

φάση κατακύρωσης. 

  Να κλείσω με την ανοχή σας ακόμη για ένα λεπτό. Δεν θα 

αναφερθώ με λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση την οποία 

προτείνουμε στη σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο συνολικός της 

προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου σε 150 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω 

λάθος. Τα 135 εξ αυτών είναι εθνικοί πόροι που αφορούν το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Επομένως τα υπόλοιπα 15 αφορούν έργα του συγχρηματοδοτούμενου 

σκέλους, σχεδόν αποκλειστικά είναι έργα του ΕΤΠΑ. 

  . Υπάρχει ένα έργο για την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας 

της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας, δυο έργα του Υπουργείου 

Οικονομικών, τα οποία βρίσκονται σε υψηλό βαθμό ωριμότητας, έχουν ήδη 

πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, το 

έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που είναι ο μεγάλος προϋπολογισμός. 

  Μια σειρά έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δυο έργα 

για την αναβάθμιση των διαδικασιών στα σωφρονιστικά ιδρύματα με έμφαση 

στα σωφρονιστήρια ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

  Είναι το σύνολο και μια μικρή κατάρτιση για το προσωπικό του 

ΕΛΓΑ. Είναι έργα σχετικά μικρού προϋπολογισμού. Επιλέξαμε να μην έχουμε 

μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση πέρα του έργου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προκειμένου να 

δώσουμε στη σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης τη δυνατότητα συζήτησης 

για το στρατηγικό προσανατολισμό του Επιχειρησιακού.  

  Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ιωαννίδη. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα και σε κάθε περίπτωση αναλυτική και τεκμηριωμένη η εισήγησή 

του. Θα δώσω το λόγο εάν δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, στον κ. Swartz 

για την δική του εισήγηση.  

  Κύριε Swartz έχετε το λόγο. 
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κ. SWARTZ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κ. Ιωαννίδη για την 

εισαγωγική παρουσίαση η οποία ήταν όντως πολύ ενημερωτική. Τώρα 

εξετάζουμε το πρόγραμμα του προϋπολογισμού μισού δισεκατομμυρίου 

ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί πολύ ενδιαφέροντα project που έχουν ως στόχο 

την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.   

  Χαίρομαι που και εσείς αναφέρετε ότι εστιάζετε στα 

αποτελέσματα που αφορούν όχι μόνο την ίδια τη Μεταρρύθμιση, αλλά με ένα 

τρόπο ώστε να καταδείξετε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής η 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει μια προστιθέμενη αξία. Αναφερθήκατε και 

στο μέλλον των ταμείων και στο σύνολο της κοινότητας η οποία όντως είναι 

υπό πίεση έχοντας κατά νου ως στόχο τη χρηματοδότηση πάντα 

διαφορετικών προγραμμάτων σε διαφορετικές χώρες, με τρόπο ώστε τα 

προγράμματα που υλοποιούνται να προσφέρουν από ένα ουσιώδες 

αποτέλεσμα και είναι σημαντικό πάντοτε να επικοινωνείται το επιτυχές 

αποτέλεσμα αυτών. 

  Πέρσι ήταν μια εντατική χρονιά για το πρόγραμμα. Ενημερώθηκε 

η πολιτική, τροποποιήθηκαν στρατηγικές, αν και όχι διεξοδικά, αναμένουμε 

και φέτος κάποιες αλλαγές και προσαρμογές για να το θέσω έτσι. Σήμερα 

πλέον πρέπει να περάσουμε στη φάση της υλοποίησης. Τα προγράμματα 

σημαία βρίσκονται ήδη στη φάση υλοποίησης. Έχουν ξεκινήσει και τούτο ζητά 

από την πλευρά σας ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ένα στρατηγικό συντονισμό  

ώστε να γίνει η βέλτιστη υλοποίηση. Και για τα προγράμματα σημαία, αλλά 

και για όσα ακολουθήσουν. 

  Είναι σε πλήρη ανάπτυξη ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των 

παραδοτέων και χαίρομαι που και εσείς κ. Γενικέ Γραμματέα και ο κ. 

Ιωαννίδης, τονίσατε την ανάγκη να εντατικοποιηθεί, να ενισχυθεί ο 

συντονισμός, αλλά και η διακυβέρνηση του προγράμματος των παραδοτέων 

και σε σχέση με την τεχνική βοήθεια των εξωτερικών σας συνεργατών.  

  Επίσης είναι αληθές ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν 

παρουσιαστεί καθυστερήσεις. Ήδη αναφέρθηκε από τον κ. Ιωαννίδη πως 

έχουν ενημερωθεί τα εμπλεκόμενα μέρη και το υπουργείο να επιταχύνουν 

τους ρυθμούς. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα project δεν είναι απλά. Για 
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πολλά από αυτά απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις, ισχυρές πολιτικές 

αποφάσεις και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πολλά εμπλεκόμενα μέρη. 

  Άρα θα πρέπει όλα ταυτοχρόνως να ενεργοποιηθούν, να 

ενεργοποιηθεί αντιστοίχως και το τελικό τμήμα του προγράμματος, το οποίο 

βρίσκεται σε μια φάση προετοιμασίας επί του παρόντος.  

  Αναφέρατε και την απλοποίηση που απαιτείται στη φάση 

προετοιμασίας του προγράμματος. Όντως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για 

την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, αλλά και στο μέλλον να βρείτε 

κάποιο τρόπο να απλοποιήσετε τις διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατόν να 

τρέχουν γρηγορότερα τα project και να υλοποιούνται όλα όσα έχουν 

προγραμματιστεί. Αναμένουμε να δούμε κάποιες σχετικές κινήσεις από την 

πλευρά σας.  

  Κατανοούμε ότι θα υπάρξει και μια πρόταση αναδιανομής των 

κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο θα απαιτήσει 

σημαντικές επενδύσεις από τους δημόσιους πόρους. Όχι μόνο ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση. 

  Και πάλι έχουμε κάποια χρόνια μπροστά μας για την υλοποίηση 

του προγράμματος, αλλά σε ένα τέτοιο τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων 

γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν καθυστερήσεις, δυσκολίες. Αν 

λοιπόν αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρόκειται να ενταχθεί, θα 

απαιτούσε από την πλευρά σας τεκμηρίωση, προετοιμασία, διότι μιλάμε για 

ένα τεράστιο έργο το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί και να ξεκινήσει. Και για να 

ξεκινήσει προφανώς και η υλοποίησή του.  

  Δεν ξέρω εάν ξέχασα κάτι. Ενδεχομένως όχι. Συνεπώς για να 

ολοκληρώσω, από την πλευρά μου να πω τα εξής: είμαστε πεπεισμένοι ότι 

αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προσφέρει μεγάλη 

προστιθέμενη αξία αν υλοποιηθεί με ένα καλό στρατηγικό και συντονισμένο 

τρόπο, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως όλων των εμπλεκομένων μερών των 

ενδιαφερομένων και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Θα έχουμε 

ουσιώδη σημαντικά αποτελέσματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά project θα 

βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια διοίκηση λειτουργεί είτε αυτά 

αφορούν project, ΙΤ εργαλεία, ή τον τρόπο εσωτερικής διοργάνωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά απαιτούνται, είναι 
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αναγκαία και η δέσμευση είναι να υπάρξουν αυτά τα παραδοτέα και από το 

ίδιο το πρόγραμμα της οικονομικής προσαρμογής.  

  Το πρόγραμμα αυτό συνεισφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση 

και επί της ουσίας αναμένουμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και για 

τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ και αναμένουμε 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό σας. Αναμένουμε να 

συζητήσουμε ξανά το πρόγραμμα, τις τροποποιήσεις του, διότι το πρόγραμμα 

είπαμε να αναμένετε και στρατηγικά να ενημερωθεί, να ενημερωθεί και σε 

επίπεδο νέας χρηματοδότησης με νέα εργαλεία, ενδεχομένως, τα οποία είναι 

διαθέσιμα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Swartz. Νομίζω ότι ήταν σημαντικά 

αυτά που είπε. Κρατώ το εξής: ότι νομίζω όλες οι απόψεις συγκλίνουν ότι το 

πρόγραμμα είναι σε καλό δρόμο, αλλά επίσης όλες οι απόψεις συγκλίνουν ότι 

πρέπει όλοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να πάμε στην υλοποίηση 

πλέον, στην πλήρη υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. 

  Σημαντική η παρατήρηση που συμπίπτει με αυτό που είπες και 

εσύ αγαπητέ Ειδικέ Γραμματέα για την απλοποίηση διαδικασιών πρέπει όλοι 

μας να σκεφτούμε έξυπνους τρόπους ώστε οι διαδικασίες να γίνουν πιο 

ελαφριές και ακριβώς ο χρόνος που απαιτείται να μειωθεί δραστικά. 

  Αναφορικά με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, πρόκειται πράγματι για ένα πολύ 

μεγάλο έργο και διαβεβαιώ ότι από πλευράς των συναρμόδιων αρχών θα γίνει 

η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Ήδη γίνονται εντατικές συζητήσεις και 

συναντήσεις τεχνικών κλιμακίων, προκειμένου πραγματικά ο φάκελος του 

έργου να είναι άρτιος από κάθε άποψη. 

  Απλά όσον αφορά το μέγεθος του έργου, γιατί πράγματι 

βλέποντας κανείς τον προϋπολογισμό, αναρωτιέται, θα πρέπει να λάβουμε 

σοβαρά υπόψη μας πως ούτως ή άλλως το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή 

πληρώνει πάρα πολλά χρήματα σε ετήσια βάση για τις τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες και μάλιστα με ένα τρόπο θα έλεγα ασυντόνιστο. Ειδικά εάν 

φύγουμε από την κεντρική διοίκηση και πάμε σε νομικά πρόσωπα, σε ΟΤΑ 

κλπ, άρα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν είναι, δεν πρέπει να το δούμε αυτοτελώς ως ένα 

έργο το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό. Πρέπει να δούμε και τι εξοικονόμηση 



3
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 8/2/2018 

20 

 

πόρων και τι οικονομίες κλίμακας θα φέρει συνολικά στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση. 

  Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η λέξη κλειδί και χαίρομαι που 

την ακούω και από εσάς κ. Swartz είναι η λέξη συντονισμός. Άρα λοιπόν τι 

καλύτερο από το να δώσω το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής 

Αρχής Συντονισμού στον κ. Φίρμπα για μια σύντομη εισήγηση. 

  Κύριε Φίρμπα έχετε το λόγο.  

Γ. ΦΙΡΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Γενικέ.  

  Εκπροσωπώντας εδώ και τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον 

Γενικό Γραμματέα στην ουσία που είναι το βασικό μέλος της Επιτροπής, εγώ 

είμαι αναπληρωτής στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 

θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση αφ’ ενός για να ευχαριστήσω τη 

Διαχειριστική Αρχή και την πολιτική ηγεσία της Διαχειριστικής Αρχής για την 

εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα, για τη δουλειά που γίνεται 

μέχρι τώρα, αλλά και για το γεγονός ότι βάζει τον πήχη ψηλά και σωστά για 

τον επόμενο χρόνο που έρχεται.  

  Ο επόμενος χρόνος σε σχέση και με αυτόν που διανύσαμε και 

τον οποίο κλείσαμε δημοσιονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, είναι 

πάλι - δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, που λένε – ένας πάρα πολύ δύσκολος 

χρόνος.  

  Τόσο σε ότι αφορά το κομμάτι που κατά κύριο λόγο μας αφορά 

και που είναι το συγχρηματοδοτούμενο αμιγώς σκέλος, όσο όμως και το 

ευρύτερο δημοσιονομικό που έχει τεθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ήδη για 

να ξέρουμε και για ποιες χρονολογίες μιλάμε από το 2014, στα πλαίσια του 

μεσοπρόθεσμου.  

  Συνεπώς οι στόχοι και έχουμε ήδη ξεκινήσει με όλες τις 

Διαχειριστικές Αρχές, διαδικασίες διαβούλευσης προκειμένου να επιτευχθούν, 

κατ’ αρχήν να σχεδιαστούν σε βάθος και σωστά στοχευμένα σχέδια δράσης, 

με βάση τα οποία ορίζοντας πρόσωπα και πράγματα, ποιος θα κάνει τι και 

μέχρι πότε, προκειμένου να πετύχουμε στόχους, που θα ήθελα να προσθέσω 

ότι δεν είναι μόνο δημοσιονομικοί, ή δεν είναι στόχοι οι οποίοι ΟΚ το Ν+3 

όπως σωστά είπε ο ειδικός, δεν ανησυχούμε και για φέτος και για του χρόνου 

δεν ανησυχούμε. Αλλά στόχοι οι οποίοι στην ουσία κινδυνεύουν εάν δεν 
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επιτευχθούν να επηρεάσουν κυρίως εσάς από τους συνέδρους, μέλη της 

Επιτροπής που είναι δικαιούχοι διότι το πρόγραμμα κατά κύριο λόγο αφορά 

τους δικαιούχους.  

  Πρέπει να δούμε στο επόμενο διάστημα και είμαι βαθύτατα 

πεπεισμένος διότι πρώτον έχουμε μια από τις Διαχειριστικές Αρχές που 

έσπευσε και την ευχαριστώ γι’ αυτό, να στείλει αυτό που έχουμε ζητήσει ήδη 

με dead line τις 22 Ιανουαρίου τις σκέψεις και την εικόνα που η ίδια έχει, γιατί 

μόνο η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να έχει την καλύτερη εικόνα, του πώς 

βαδίζει το θέμα του αποθεματικού, του πλαισίου επίδοσης και αυτό είναι κάτι 

στο οποίο πρέπει να δώσουμε, ιδίως ένα πρόγραμμα που έχει μόνο τρεις 

άξονες και μάλιστα στο ΕΤΠΑ μόνο ένα, πολύ αυξημένη προσοχή.  

  Χαίρομαι από το γεγονός ότι από την εικόνα που έχουμε αυτή τη 

στιγμή είστε από τα προγράμματα που δεν δημιουργούν μεγάλη ανησυχία, 

αλλά πρέπει να είμαστε από πάνω σε κάθε στιγμή για να μην έχουμε κανένα 

πρόβλημα με το αποθεματικό επίδοσης γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα που ενώ έχει χαμηλό συγκριτικά προϋπολογισμό με άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, είναι κρισιμότατο από άποψη περιεχομένου σε 

ότι αφορά τη συνολική επιτυχία της ανάπτυξης της χώρας, αλλά και της 

επιτυχίας των στόχων των αναπτυξιακών.  

  Θα κλείσω τονίζοντας, υπογραμμίζοντας, βάζοντας bold που 

λένε, σε αυτό το θέμα που ανέδειξε ο Γιώργος Ιωαννίδης και αφορά και στη 

νέα προγραμματική περίοδο, λέγοντας δυο πράγματα. Ένα. Να καλέσω όλους 

σας κυρίως φορείς υλοποίησης, εταίρους, να μπούνε στη διαδικασία που έχει 

ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο το 

οποίο έχει διαμορφωθεί ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και έχει 

dead line εάν θυμάμαι καλά το Μάρτη. 

  Μπορείτε να βρείτε το σημείο, το έχουμε ανεβάσει και στο 

espa.gr. Σας καλούμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια. Όπως σωστά είπε ο 

κ. Swartz, η πολιτική συνοχής και όχι μόνο η πολιτική συνοχής και η κοινή 

αγροτική πολιτική υψηλού ενδιαφέροντος για τη χώρα, και λόγω του Brexit και 

λόγω της διεύρυνσης των προκλήσεων, το ονομάζουν στην Επιτροπή, ότι 

προστίθεται και νέες προτεραιότητες, θα δεχτεί για μια ακόμη φορά, θα είναι η 

τέταρτη που θα βρεθώ στην ιστορία μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης και θα 

δεχτούν μια πίεση πραγματικά αφόρητη.  
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  Ο Γίρι χρησιμοποίησε τον όρο under pressure. Εγώ θα το έλεγα 

ότι είναι under enormous pressure και μάλιστα πολύ συχνά με έωλα 

επιχειρήματα. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν από διαχείριση, όπως 

γνωρίζετε εσείς γύρω από το τραπέζι μπορούν να περιμένουν και να 

χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι η πολιτική συνοχής δεν αποδίδει, ότι στο 

τυπικά μέσο της περιόδου, που δεν είναι καν τυπικά εάν υπολογίσει κανείς το 

2023, δεν δείχνουν τα κράτη μέλη ως μέσο όρο εννοώ, γιατί η Ελλάδα πάει 

πολύ καλά στην απορρόφηση, απορρόφηση.  

  Πρώτον, η απορρόφηση για κανέναν δεν ήταν ποτέ 

αυτοσκοπός, αλλά είναι το αποτέλεσμα και ξεχνούν σε ένα πρόγραμμα σαν το 

δικό μας που είναι ιδιαίτερο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα που 

πραγματικά έχει έργα εξαιρετικής ποιοτικής σημασίας και δύσκολο να 

σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, δεν πρέπει να υποστέλλουμε τη σημαία της 

αποτελεσματικότητας και των υψηλών στόχων έναντι της απορρόφησης.  

  Συνεπώς παρακαλώ και εγώ από την πλευρά της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη 

και των στόχων των χρηματοοικονομικών του προγράμματος, την άμεση 

επιτάχυνση και τη συμμετοχή σας στην υποστήριξη της πολιτικής συνοχής για 

την περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Φίρμπα. Νομίζω ότι ήταν πολύ κρίσιμη η 

τοποθέτησή σας και καλώ κι εγώ όλες και όλους πραγματικά να συνδράμουμε 

σε αυτή την προσπάθεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα πώς προφανώς μας 

ενδιαφέρει η απορρόφηση, η επίτευξη των δεικτών, των αριθμητικών στόχων, 

αλλά βέβαια το ζητούμενο δεν είναι τα έργα για τα έργα. Το θέμα είναι να 

αφεθεί πίσω ένα ποιοτικό αποτύπωμα πραγματικά που θα αλλάξει τοπίο εν 

προκειμένω στη δημόσια διοίκηση.  

  Με αυτές τις σκέψεις θα προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ θα 

πρότεινα να παρεκκλίνουμε δημιουργικά από την ημερήσια διάταξη και να 

πάρετε το λόγο εσείς, γιατί νομίζω ότι έγινε ένας πρώτος κύκλος 

τοποθετήσεων να γίνει μια ελεύθερη συζήτηση και στη συνέχεια να 

προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αναλυτικών στοιχείων του 

προγράμματος. Συμφωνούμε νομίζω, οπότε ελεύθερα όποιος θέλει να κάνει 

μια εισήγηση, τοποθέτηση σύντομη παρακαλώ έχει το λόγο. Και ερωτήσεις 

βεβαίως.  
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Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ: Εκπροσωπώ την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.  

  Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Οφείλω 

να ομολογήσω σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεδρίαση, ότι ακούστηκε πάρα 

πολλές φορές η απλούστευση και η προτυποποίηση διαδικασιών, το οποίο σε 

ό,τι αφορά τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού είναι πάρα πολύ κρίσιμο για εμάς.  

  Με βάση αυτό θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το 

έργο σημαία του Υπουργείου Εσωτερικών με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ, επειδή 

είμαι και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, το Αναδιοργάνωση και Διοικητική 

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά την απλούστευση 

και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.  

  Οφείλω να ομολογήσω ότι η συνεργασία την οποία είχαμε ως 

ΚΕΔΕ με την Ένωση Περιφερειών, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το 

Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και την ΕΕΤΑΑ, ήταν πάρα πολύ καλή, 

προφανώς πιστώνεται ο σημερινός Υπουργός ο κ. Σκουρλέτης την έναρξη 

αυτού του έργου. Εμείς σε ό,τι μας αφορά ακόμα και στο πολιτικό επίπεδο 

όπως απαιτήσει και η Διαχειριστική και όπως έπρεπε να γίνει κάναμε την 

προγραμματική σύμβαση ΚΕΔΕ – ΥΠΕΣ – ΕΝΠΕ. 

  Σε ενημέρωση κ. Γενικέ την οποία είχα χθες από την ΕΕΤΑΑ, 

έχουν απαντηθεί προς τη Διαχειριστική όλες οι ερωτήσεις – διευκρινίσεις. 

Χθες στη συνάντηση μάλιστα επιπλέον την οποία είχατε δεν υπήρξαν 

επιπλέον διευκρινίσεις και ερωτήσεις. Επομένως θα θέλαμε να γνωρίζουμε 

πολύ συγκεκριμένα από τη Διαχειριστική, ημερομηνία ένταξης της πράξης, 

συγκεκριμένα όμως, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, διότι 

όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε ακόμα άλλες δυο δράσεις μετά από αυτή 

η οποία είναι πού σημαντική και απαιτεί και νομοθέτημα, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

  Παρακαλώ πάρα πολύ χωρίς να πάω πίσω τι είχε λεχθεί στη 2η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα αυτά, θα μείνω σήμερα και παρακαλώ 

πάρα πολύ για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ημερομηνία, αλλά 

δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κενό πλέον προκειμένου να γίνει η ένταξη της 

πράξης να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσουμε τώρα; Να τεθούν όλα τα θέματα; Τι 

προτείνετε; 
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Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εγώ θα πρότεινα να γίνει ένας κύκλος, γιατί υπάρχει ο 

κίνδυνος να …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα κρατώ το ερώτημα του κ. Τσιάμη αναφορικά με το 

κρίσιμο έργο πραγματικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χθες είχα και εγώ, 

έτυχε να συναντηθώ με τον κ. Κοτσόπουλο και ξέρω ότι το έργο πλέον είναι 

….. αλλά θα απαντηθούν οι λεπτομέρειες στην πορεία. Ποιος άλλος 

παρακαλώ για μια σύντομη τοποθέτηση ερώτηση; 

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μέχρι να σκεφτείτε, περιγράφω την τυπική διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθηθεί ούτως ή άλλως. Το συγκεκριμένο έργο έχει υποβληθεί 

στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Πρέπει να ενσωματωθούν στην 

αυτεπιστασία οι τροποποιήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό είναι 

μια διαδικασία η οποία θεωρητικά δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή 

μπορεί να πάρει από δυο μέρες μέχρι αναλόγως. Ο φορέας υλοποίησης είναι 

αυτός που έχει την υποχρέωση να το κάνει αυτό.  

  Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Στο 

μέτρο που το τεχνικό δελτίο δεν έχει σημαντικά προβλήματα, που δεν νομίζω 

ότι έχουμε αυτή την περίπτωση στο συγκεκριμένο,νομίζω ότι ένας χρόνος 

περίπου από 10 έως 15 εργάσιμες ημέρες είναι ο μέσος χρόνος όπου 

απαιτείται για την αξιολόγηση.  

  Σε κάθε περίπτωση δεν θα σας δώσω συγκεκριμένη 

ημερομηνία, διότι γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν ερωτήματα της 

Διαχειριστικής. Συνήθως οι καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

το λέω γιατί το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι γίνεται η εξέταση του τεχνικού 

δελτίου, διατυπώνεται ένα ερώτημα μετά κατά την διαδικασία της αξιολόγησης 

προς το φορέα υλοποίησης. 

  Προφανώς ο φορέας υλοποίησης δεν απαντάει την ίδια στιγμή, 

περνάνε δυο τρεις μέρες για να απαντήσει. Εάν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε 

τέτοιου τύπου σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να λυθούνε με ένα 

τηλεφώνημα, μια αποσαφήνιση, τότε νομίζω ότι παραπάνω από 15 εργάσιμες 

ημέρες δεν θα χρειαστούνε.  

Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ: Έχω καλυφθεί και θα πάμε και μέχρι το τέλος Φλεβάρη, αλλά 

νομίζω ότι μπορεί και η κυρία Καρκούλη από τη Διαχειριστική να πει ότι έχουν 

γυρίσει οι ερωτήσεις από το τεχνικό δελτίο, έχουν απαντηθεί, έχει γίνει 
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συνάντηση, δεν υπάρχουν καινούργιες, έτσι με ενημέρωσαν εμένα γι’ αυτό 

έβαλα έτσι το ζήτημα.  

  Άρα δεν υπάρχουν διαδικαστικά και τυπικά ζητήματα, οπότε εγώ 

είμαι καλυμμένος μέχρι τέλος Φλεβάρη να ενημερώσω το φορέα μου, ότι το 

έργο θα υπάρξει ως ένταξη. Είμαστε εντάξει.  

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Απλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η χθεσινή 

συνάντηση δεν έχει το χαρακτήρα της τεχνικής συνάντησης. Χθες υπήρξε μια 

αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου. Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία 

του συγκεκριμένου έργου. 

  Υπάρχουν μια σειρά από παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί 

από τη Διαχειριστική Αρχή. Αυτές πρέπει να ενσωματωθούν. Θα πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσο απαντάνε. Όντως έχουν υπάρξει απαντήσεις. Γι’ αυτό 

λέω ότι νομίζω ότι βλέπουμε ένα χρόνο γύρω στις 15 μέρες με την επιφύλαξη 

ζητημάτων που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν, γιατί δεν έχουμε μπει 

καθόλου για την ώρα στο τμήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή εκεί 

πέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το αντιλαμβάνεστε.  

Α. ΚΑΡΚΟΥΛΗ: Υπάρχει ένα ουσιαστικό και ένα τυπικό κομμάτι στην 

αξιολόγηση. Είναι αλήθεια ότι η Διαχειριστική αξιολόγησε το σύνολο των 

εγγράφων που μας στείλατε. Είναι επίσης πραγματικότητα το ότι βάλαμε σε 

αναστολή το τεχνικό δελτίο περιμένοντας να γίνει η προγραμματική μεταξύ 

των εμπλεκόμενων φορέων. Επειδή θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό  το έργο 

γι’αυτό το λόγο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς συμφωνούν για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στην τελευταία Τεχνική 

Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε  την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τις 

διαχειριστικές λεπτομέρειες. Αυτές όμως απαιτούν αλλαγή στην αυτεπιστασία  

και κάποιες αλλαγές στο τεχνικό δελτίο. 

  Οι αλλαγές αυτές πιστεύω ότι σε μια συνεργασία μεταξύ 

Διαχειριστικής και δικαιούχου θα λυθούν άμεσα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά 

προβλήματα, εφόσον η προγραμματική μεταξύ των εμπλεκομένων μερών έχει 

ήδη υπογραφεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα καταλαβαίνω ότι το έργο προχωράει σύντομα και 

αποτελεσματικά και νομίζω ότι πραγματικά θα συνδράμει πάρα πολύ στην 
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απλοποίηση των διαδικασιών στους δήμους που είναι και το ζητούμενο για 

όλους μας.  

  Ας προχωρήσουμε στη διαδικασία. Κυρία Καρκούλη να 

παρουσιάσετε την πρόοδο εφαρμογής του επιχειρησιακού «Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»  

 

 

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

 Πρόοδος υλοποίησης ανά Θεματικό Άξονα (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο, δείκτες Ε.Π. και πλαίσιο επίδοσης) 

 Πορεία εφαρμογής δράσεων κάθετων τομέων πολιτικής και 

υλοποίησης Έργων Σημαία του Ε.Π. 

 Σχέδιο Δράσης έτους 2018 – Προβλήματα προς 

αντιμετώπιση. 

 

Α. ΚΑΡΚΟΥΛΗ: Η δική μου παρουσίαση θα είναι  πολύ συνοπτική και 

συμπληρωματική στην ουσία. Εξάλλου και στη χθεσινή Ετήσια Συνάντηση 

συζητήσαμε αναλυτικά για την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος. Για την 

εξειδίκευση του προγράμματος δυο στοιχεία θέλω να καταδείξω σε αυτή τη 

διαφάνεια, ότι ουσιαστικά από το Δεκέμβριο του 2016 έως και σήμερα, που 

έχουμε την 8η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, η συνολική δημόσια δαπάνη  

που έχει εξειδικευτεί είναι μόνο 35 εκατομμύρια ευρώ.  Αυτό απλώς σαν ένα 

στοιχείο προβληματισμού για τις διαδικασίες και την ετοιμότητα των 

δικαιούχων. . 

  Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ποιο είναι το ποσοστό 

εξειδίκευσης ανά θεματικό άξονα και ανά ταμείο. Δεν περιλαμβάνεται η 

εξειδίκευση της Τεχνικής Βοήθειας  η οποία θα εξειδικεύεται ανάλογα με τις 

ανάγκες προς υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος,των επιτελικών 

και των σημαντικών δικαιούχων, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. 
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  Παρατηρούμε ότι η εξειδίκευση στον 1ο θεματικό άξονα που 

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις συστημικές δράσεις μεταρρυθμίσεων του 

Δημόσιου Τομέα ανέρχεται στο 78%.  

Στο 2ο θεματικό άξονα  που χρηματοδοτεί δράσεις  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό ταμείο, είναι στο 

134%. Έχουμε την υπερδέσμευση την οποία ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, για την 

οποία να σημειώσω ότι ήδη από το τέλος του 2016 βρίσκονταν στο 21%. 

Δηλαδή από τον 12ο του 2016 είχαμε αυτή την υπερδέσμευση του 21%.  

  Στον  τρίτο θεματικό άξονα που περιλαμβάνει δράσεις  

βελτίωσης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού  η εξειδίκευση είναι 

υψηλή. Χωρίς όμως να περιλαμβάνει συστημικές δράσεις αναβάθμισης των 

πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. 

  Στην Ενότητα της παρουσίασης μου για την πρόοδο ανά ειδικό 

στόχο θα σταθώ μόνο στους ειδικούς στόχους που παρουσιάζουν κάποια 

υστέρηση στην εξειδίκευση και προφανώς και στην υλοποίηση αντιστοίχων 

πράξεωνΣε αυτό το πλαίσιο  ο Ειδικός Στόχος Α3, ο οποίος αφορά σε 

ανάπτυξη συστημάτων στοχοθεσίας, αξιολόγησης προσωπικού, αξιολόγησης 

δομών, εσωτερικού ελέγχου με στόχο  τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση παρουσιάζει ουσιαστικές 

καθυστερήσεις. 

  Εδώ μολονότι έχουμε κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες δεν έχει 

καταστεί δυνατό να έχουμε προτάσεις έργων προς εξειδίκευση για αυτή τη 

κατηγορία πράξεων του Θεματικού άξονα Ι. 

  Αντίστοιχα, υστέρηση στην εξειδίκευση παρουσιάζει, όπως είπα 

και προηγούμενα, ο ειδικός στόχος Γ1 και η κατηγορία πράξης Γ1.1.η οποία  

συγχρηματοδοτεί έργα με στόχο την αύξηση του αριθμού των φορέων της 

δημόσιας διοίκησης στους οποίους εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

  Το πρόβλημα μη εξειδίκευσης και αντιστοίχως υλοποίησης  

συστημικών δράσεων για την αναβάθμιση των πολιτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικούεπηρεάζει, όπως χθες αναφέρθηκε, και την επίτευξη 

του σχετικού δείκτη επίδοσης ο οποίος παρουσιάζει μια απόκλιση στο 100%.  
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  Στη διαφάνεια αυτή μπορούμε να δούμε τη συνεισφορά των 

κάθετων τομέων πολιτικής στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες Επιτροπές 

Παρακολούθησης, το πρόγραμμα από τη σύνταξή του και την υπογραφή του 

περιλαμβάνει 5 κάθετους θεματικούς τομείς πολιτικής, οι οποίοι αποτελούν 

προτεραιότητες για το πρόγραμμα. Εδώ απεικονίζεται η συνεισφορά των 

κάθετων αυτών τομέων στο κομμάτι της εξειδίκευσης.  

  Στη συνέχεια θα δούμε, εν τάχει, την πορεία υλοποίησης του 

προγράμματος. Η πρώτη στήλη απεικονίζει πού βρισκόμασταν στις 

31/12/2016, που αντιστοιχεί περίπου στην  ημερομηνία της προηγούμενης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, το Νοέμβριο του 2016 και η 

τελευταία στην υλοποίηση έως και σήμερα . Τα στοιχεία υλοποίησης είναι έως 

και  22/1/2018. 

  Παρατηρούμε ότι το ποσοστό  εξειδίκευσης έχει ελάχιστα 

αυξηθεί από το τέλος του 2016, που είναι το δεύτερο βήμα στο διάγραμμα. Οι 

προσκλήσεις καλύπτουν το 68% περίπου της δημόσιας δαπάνης. Οι 

αποφάσεις ένταξης το 45% της δημόσιας δαπάνης. Οι νομικές δεσμεύσεις το 

35% και οι δαπάνες το 16,83%. Οι δαπάνες αυτή τη στιγμή είναι στα 81 

εκατομμύρια ευρώ. 

  Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αντιστοιχούν δαπάνες46 

εκατομμυρίων ευρώ και 36 εκατομμύρια ευρώ είναι δαπάνες του ΕΤΠΑ. 

Σημειώνουμε όμως ότι οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στο ΕΤΠΑ προέρχονται 

αποκλειστικά από έργα μεταφερόμενα και phasing   της περιόδου 2007 – 

2013.. 

  Στην πορεία υλοποίησης του Θεματικού άξονα Ι που θυμίζω ότι 

αφορά στις συστημικές δράσεις μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση, 

παρατηρούμε ότι η εξειδίκευση είναι αρκετά υψηλή. Οι προσκλήσεις ομοίως. 

Δηλαδή έχουμε 130 εκατομμύρια ευρώ εξειδίκευση, 128,5 εκατομμύρια ευρώ 

προσκλήσεις. Όμως τα τεχνικά δελτία τα οποία έχουν κατατεθεί  υστερούν 

κατά πολύ. Και στον Θεματικό άξονα Ι η πρόοδος υλοποίησης που 

παρατηρείτε στο διάγραμμα, δηλαδή οι εκδοθείσες αποφάσεις ένταξης, οι 

προκηρύξεις, νομικές δεσμεύσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο  σε έργα 

μεταφερόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.. Ο τομέας της 

πρωτοβάθμιας υγείας παρουσιάζει επίσης ουσιαστική πρόοδο εφαρμογής και 
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ελπίζουμε να συνεισφέρει στην επίτευξη των σχετικών στόχων στο άμεσο 

μέλλον.  

  Στο δεύτερο θεματικό άξονα  που περιλαμβάνει τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξηςπαρατηρούμε ότι 

η εξειδίκευση ότι είναι πολύ υψηλή και υπερκαλύπτει τον προϋπολογισμό που 

αντιστοιχεί σε αυτόν. 

  Οι προσκλήσεις όμως είναι λιγότερο από το 50% των 

εξειδικεύσεων. Αυτό οφείλεται, αφ’ ενός στο γεγονός ότι μέχρι το Μάρτιο 

είχαμε την αυτοδέσμευση μη έκδοσης προσκλήσεων έως και την κάλυψη της  

αιρεσιμότητας  2i ; Επομένως μέχρι το Μάρτιο που επιβεβαιώθηκε η κάλυψη 

των προϋποθέσεων της συγκεκριμένης αιρεσιμότητας η Διαχειριστική δεν 

μπορούσε να εκδώσει προσκλήσεις παρά  μόνο για έργα τα οποία ήταν 

μεταφερόμενα, ή phasing και είχαν νομικές δεσμεύσεις. Εδώ πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η άποψή μας είναι ότι πρέπει δυναμικά να αυξηθούν τα 

ποσοστά ενεργοποίησης σε όλα τα στάδια εφαρμογής του συγκεκριμένου 

θεματικού άξονα, δεδομένου ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί η στοχοθεσία,οι 

δείκτες και οι στρατηγικές τις οποίες οφείλει να ικανοποιήσει αυτός ο 

θεματικός άξονας με βάση το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

  Εδώ να επισημάνω ότι στα θετικά της τελευταίας περιόδου είναι 

και ότι οι σύμφωνες γνώμες για τη συνάφεια των έργων με την Ψηφιακή 

Στρατηγική που λαμβάνουμε από την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής , είναι συνεχώς αυξανόμενες, γεγονός που μας κάνει αισιόδοξους 

για το μέλλον της εφαρμογής του θεματικού άξονα ΙΙ. 

  Ο θεματικός άξονας ΙΙΙ.  Το βασικό πρόβλημα που 

παρουσιάζεται στο θεματικό άξονα ΙΙΙ, γιατί κατά τα λοιπά είναι εκείνος που 

συνεισφέρει ουσιαστικά στα αποτελέσματα αναφορικά με τις δαπάνες του 

προγράμματος είναι η υστέρηση στην ενεργοποίηση του πρώτου ειδικού 

στόχου που αφορά στην υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης της διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού, της Δημόσιας Διοίκησης. Βέβαια γνωρίζουμε ότι 

μια σειρά μελετών ωρίμανσης υλοποιούνται μέσω της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας που πραγματοποιείται με τη συνδρομή του SRSS. Αναμένουμε 

επομένως την ολοκλήρωση αυτών των μελετών και την παροχή της 

δυνατότητας στο πρόγραμμα, ώστε να χρηματοδοτηθούν από αυτό οι 
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παρεμβάσεις εφαρμογής  των μελετών που γίνονται με τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας.  

Σημειώνω ότι οι Σχολές κατάρτισης που είναι εδώ ο μοχλός που κινεί τον 

θεματικό άξονα ΙΙΙ έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα τα 39 εκατομμύρια ευρώ από 

τα 46 περίπου που αντιστοιχούν στο Κοινωνικό Ταμείο σε πιστοποιημένες 

δαπάνες του προγράμματος. 

  Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαφάνειες που αφορούν στους  

δυο άξονες Τεχνικής Βοήθειας. Αν θέλετε κάτι μπορείτε να ρωτήσετε στη 

συνέχεια,προτείνω να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Όπως είπαμε και 

προηγούμενα, στην εξειδίκευση έχουμε πέντε  κάθετους τομείς πολιτικής που 

αποτελούν προτεραιότητα για το Πρόγραμμα. Στη διαφάνεια αυτή 

παρατηρούμε την πρόοδο σχετικά με τον κάθετο τομέα πολιτικής για τη 

δικαιοσύνη.  

  Εδώ έχουμε μια εξειδίκευση 54 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Προσκλήσεις 40 εκατομμυρίων Ευρώ. Όμως τεχνικά δελτία και αποφάσεις 

ένταξης ανέρχονται στα 24 εκατομμύρια. Επειδή η εξειδίκευση και εδώ 

χρονολογείται από το τέλος του 2016, οφείλω να πω ότι, μολονότι ο κάθετος 

τομέας παρουσιάζει μια ικανοποιητική πορείακρίνοντας κανείς από τις τελικές 

δαπάνες, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περαιτέρω δεδομένου ότι τα έργα τα 

οποία αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα, κατά κύριο λόγο είναι μεταφερόμενα 

από την προηγούμενη περίοδο.  

  Ο επόμενος κάθετος τομέας πολιτικής αφορά στην 

δημοσιονομική και φορολογική διαχείριση. Εδώ παρατηρούμε ότι η 

εξειδίκευση είναι πάρα πολύ υψηλήκαι χρονολογείται κατά κύριο λόγο από τη 

συνεδρίαση της 1ης  Επιτροπής Παρακολούθησης, από το τέλος του 2015, 

αρχές του 2016. 

  Βέβαια επειδή τα έργα στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, λόγω της αυτοδέσμευσης για την 

αιρεσιμότητα 2i και των εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται από τη Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, τα έργα αυτά αν και είναι κρίσιμα για τη 

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης,την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη 

διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας παρουσιάζουν   υστέρηση.  
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  Ο επόμενος κάθετος τομέας πολιτικής αφορά στην κοινωνική 

ασφάλιση. Εδώ επίσης έχουμε το ίδιο φαινόμενο με τον προηγούμενο κάθετο 

τομέα δεδομένου ότι έχουμε υψηλή εξειδίκευση στο ΕΤΠΑ και λόγω 

αιρεσιμότητας υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Για ένα μεγάλο 

αριθμό των έργων αυτών έχουν δοθεί σύμφωνες γνώμες από τη Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για τα Τεχνικά Δελτία, τα οποία βρίσκονται σε 

διαδικασία αξιολόγησηςαπό την Διαχειριστική. .  

  Ο επόμενος κάθετος τομέας είναι η υγεία. Εδώ έχουμε την 

ένταξη της χρηματοδότησης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια υγεία και 

τα γνωστά σε όλους μας ΤΟΜΥ. Αυτό βελτιώνει τα απολογιστικά στοιχεία 

υλοποίησης αναφορικά με τις αποφάσεις ένταξης, προκηρύξεις  και νομικές 

δεσμεύσεις.  

  Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των ΤΟΜΥ. Ένας μικρός αριθμός 

βέβαια έχει αρχίσει να λειτουργεί. Ίσως οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Υγείας στη συνέχεια μας ενημερώσουν για τον προγραμματισμό του 

επόμενου διαστήματος. 

  Τέλος είναι ο τελευταίος κάθετος τομέας πολιτικής είναι η 

μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλιώς εφαρμογή του 

προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Εδώ επίσης υπάρχει μια μεγάλη υστέρηση 

εφαρμογής του σχεδιασμού της μεταρρύθμισης που επηρεάζει τα επιμέρους 

στοιχεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται τόσο από  το 

Κοινωνικό Ταμείο όσο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόσφατα 

κατατέθηκε το Τεχνικό Δελτίο στο οποίο αναφέρθηκε  και ο εκπρόσωπος της 

ΚΕΔΕ και το οποίο αυτή τη στιγμή αξιολογείται. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

είναι περίπου τρία εκατομμύρια, τρία εξακόσια .  

  Θεωρούμε ότι θα πρέπει σύντομα να εξεταστεί και να κατατεθεί 

ο προγραμματισμός για το τμήμα της παρέμβασης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

που έχει εξειδικευτεί για χρηματοδότηση από το  ΕΤΠΑ και του οποίου ο 

προϋπολογισμός    23 περίπου εκατομμύρια, προκειμένου να εξεταστεί η 

ρεαλιστικότητα της υλοποίησης των έργων αυτών εντός της επιλέξιμης 

περιόδου για το πρόγραμμα του 2014 – 2020. 
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  Στη συνέχεια παρατηρείτε στη διαφάνεια την ενεργοποίηση των 

δεικτών του προγράμματος. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλή η ενεργοποίηση. 

Τα στοιχεία αυτά τα έχετε και στο φάκελο. Ας μην σταθούμε. 

  Εδώ, είναι οι δείκτες του πλαισίου επίδοσης. Εδώ θα σταθούμε 

σε δύο από αυτούς τους δείκτες, για τους οποίους υπάρχει ένα πρόβλημα 

ικανοποίησης του στόχου που έχει τεθεί για το 2018. Ο ένας δείκτης αφορά 

στα έργα κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, όπου σύμφωνα 

με τα στοιχεία που έχει σήμερα η Διαχειριστική μπορεί να καλυφθεί στο 62%, 

όμως μετά και τη χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη διαβεβαίωση ότι εντός του ’18 ακόμη 

τέσσερις τομείς πολιτικής θα έχουν ολοκληρώσει την κωδικοποίηση του 

θεσμικού τους και νομοθετικού τους πλαισίου, θεωρούμε ότι ο δείκτης αυτός 

έχει τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί έως τέλος του ’18 που είναι και η 

υποχρέωση.  

  Επομένως ο μοναδικός δείκτης ο οποίος μένει και που δεν 

μπορεί να ικανοποιηθεί στο 100% είναι ο δείκτης 4634 που αφορά σε μελέτες 

για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. 

  Εδώ υπάρχει αυτό που ανέφερα και προηγουμένως ότι ένας 

αριθμός μελετών σχετικά με το κλαδολόγιο, την κινητικότητα, τα περιγράμματα 

θέσεις στους Οργανισμούς και ίσως και άλλες μελέτες, πραγματοποιούνται 

αυτή τη στιγμή από πόρους όμως που δεν είναι από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον χρονικά η εισροή των 

αποτελεσμάτων των μελετών μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας θα είναι άμεση, 

και, όπως μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και 

θα ενεργοποιηθεί επομένως ο σχεδιασμός των σχετικών δράσεων που 

αναμένονται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα όπως π.χ.  το μεγάλο 

έργο διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης, το γνωστό μας HRMS της Δημόσιας Διοίκησης.  

  Βέβαια παραμένει το θέμα ότι ο δείκτης δεν ικανοποιείται. Θα 

είμαστε σε συνεργασία με τις αρχές Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας 

προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η πρότασή μας στην αναθεώρηση και 

βέβαια στη συνέχεια και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής.  
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  Και  η τελευταία διαφάνεια. Είναι οι υποχρεώσεις δαπανών που 

έχει το πρόγραμμα σύμφωνα με το Ν+3. Εάν δείτε τη στήλη που λέει 

«δαπάνες έως 29/12/2017» είναι το ποιες δαπάνες είχαμε στο ΕΤΠΑ και στο 

ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου  του 2017, στο ΕΤΠΑ είχαμε 36 εκατομμύρια και στο 

ΕΚΤ 45,9 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή έχει περίπου 

καλυφθεί ο στόχος για το ΕΚΤ και για το 2018 και μας υπολείπεται ένα 

εκατομμύρια για το ΕΤΠΑ για να καλύψουμε και το Ν+3 του ΕΤΠΑ για το 

2018. 

  Όποια ερώτηση υπάρχει στη διάθεσή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Καρκούλη για τα αναλυτικά στοιχεία 

που παρουσίασε.  

  Θα συνεχίσουμε εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής. Αναφορικά 

με το πλάνο αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

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

 Ενημέρωση για την πορεία ανάθεσης των μελετών 

αξιολόγησης. 

 Πρόταση επικαιροποίησης Πλάνου Αξιολόγησης. 

 

Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα σας και από εμένα. Στον τεκμηριωτικό  

φάκελο που έχετε λάβει υπάρχει η επικαιροποίηση του πλάνου αξιολόγησης, 

το οποίο από την έγκρισή του κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής, είχαμε 

πει ότι είναι ένα δυναμικό πλάνο. Περιλαμβάνει τις μελέτες αξιολόγησης του 

προγράμματος. 

  Η επικαιροποίηση γίνεται: α) ως προς τον προϋπολογισμό 

δεδομένου ότι κάποιες μελέτες αξιολόγησης έχουν προχωρήσει, β) ως προς 

τον  χρονοπρογραμματισμό τους  δεδομένης της συμβασιοποίησής τους, και 

γ) ως προς την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου σε μια μελέτη  

  Στο αρχικό πλάνο αξιολόγησης είχαμε την αξιολόγηση 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προγράμματος ανά ειδικό 

στόχο και ταμείο σε μια On going  αξιολόγηση για τρία έτη. Αυτή την 

τροποποιούμε και την προτείνουμε να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση για το 

έτος 2018 που είναι και μια κανονιστική υποχρέωση. Επισημαίνουμε, όπως 
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είπε και ο κ. Ιωαννίδης στην αρχή, αξιολογήσεις που μπορεί να γίνουν στο 

πλαίσιο θεματικών τομέων του Προγράμματος, θα μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε συνεργασία με τους δικαιούχους στο πλάνο αξιολόγησης 

σε επόμενες επικαιροποιήσεις του.  

  Στην παρούσα φάση ο αρχικός αριθμός των οκτώ μελετών 

παραμένει ως έχει. Να σας ενημερώσω  για τις μελέτες που θα γίνουν μέσα 

στο έτος 2018. Η πρώτη αξιολόγηση αφορά τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες από το ΕΚΔΑ. Ήταν ένας διαγωνισμός που έγινε τον 6ο  του 2017. 

Κατατέθηκαν έξι προσφορές από εταιρείες ή από κοινοπραξίες εταιρειών και 

αυτές τις ημέρες υπογράφεται η σχετική σύμβαση για το ύψος 36.000 ευρώ.  

  Ο χρόνος υλοποίησης είναι 6 μήνες και στον πρώτο μήνα από 

την υπογραφή της σύμβασης αναμένεται το α΄ παραδοτέο που αφορά  στην 

επικαιροποίηση της μεθοδολογίας αξιολόγησης που είχε ο ανάδοχος 

καταθέσει στην προσφορά του. Τα βασικά παραδοτέα που αφορούν στην 

αξιολόγηση της συνεχιζόμενης και προεισαγωγικής εκπαίδευσης του ΕΚΔΑ θα 

κατατεθούν στο τέλος της σύμβασης. Δηλαδή περίπου το καλοκαίρι του 2018.  

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα παρακολουθείται από μια 

5μελή Επιτροπή εκ των οποίων  τρία στελέχη εκπροσωπούν  το ΕΚΔΔΑ, ένας 

εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ και ένας της Διαχειριστικής Αρχής. 

  Η δεύτερη μελέτη που αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής και 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας του 

προγράμματος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προκήρυξη. Αναμένουμε την 

κατάθεση προσφορών την επόμενη εβδομάδα και ο χρόνος υλοποίησης της 

μελέτης είναι και αυτός έξι μήνες.Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης της 

αξιολόγησης, προβλέπεται να γίνει έρευνα πεδίου και να υπάρχουν μετρήσεις 

και στατιστικά στοιχεία της μέχρι τώρα δημοσιότητας του προγράμματος.  

Αναφορικά με την μελέτη που  τροποποιήθηκε και αφορά στην ενδιάμεση 

αξιολόγηση του προγράμματος, την παρούσα χρονική στιγμή εκπονούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει γίνει και η 

διαβούλευση με τις υπηρεσίες της ΕΑΣ και μπορούμε να την προκηρύξουμε 

τον Απρίλιο. 

  Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι 6 μήνες. Τα αποτελέσματα και 

των τριών αυτών μελετών θα ληφθούν υπόψη στην ετήσια έκθεση 
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υλοποίησης του 2018. Τέλος η Διαχειριστική συμμετέχει στο Δίκτυο 

αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και υπάρχει πολύ 

καλή συνεργασία με την αντίστοιχη μονάδα αξιολόγησης ΕΥΣΕΚΤ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αγγελοπούλου. 

 

3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. 

 

  Και τώρα εκ μέρους της Διαχειριστικής η κυρία Σύρου θα μας 

κάνει την παρουσίαση αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής για την 

πληροφορία και για την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Μ. ΣΥΡΟΥ: Καλή σας ημέρα και από εμένα. Μια πολύ σύντομη παρουσίαση 

σχετικά με την δημοσιότητα του προγράμματος, η οποία αποτελεί βασικό μας 

στόχο Προσπαθούμε να βοηθάμε τους δικαιούχους μας, ούτως ώστε να 

γνωρίζουν τον επικοινωνιακό οδηγό. Εμείς σαν Διαχειριστική Αρχή 

προσπαθούμε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που προωθούνται. 

  Προσπαθούμε να προβάλουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να 

κάνουμε αξιοποίηση καλών πρακτικών όπου αυτό είναι εφικτό, να 

ενημερώνουμε για όλες τις φάσεις του προγράμματος από την προκήρυξη 

έως την ολοκλήρωση του έργου τόσο μέσα από τη νέα ιστοσελίδα μας για την 

οποίαθα μιλήσω σε λίγο, όσο και για τις δράσεις πληροφόρησης.  

  Επίσης η Μονάδα Γ έχει την ευθύνη της ευρείας και 

λεπτομερούς ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, τόσο με την πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα μας κάθε φορά με τους όρους επιλεξιμότητας, με τα κριτήρια για 

την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν. Θέματα για τα οποία η 

ΕΥΔ όπως είπα και προηγουμένως, ενημερώνει συνεχώς τους δικαιούχους.  

  Υπενθυμίζω επίσης ότι ο επικοινωνιακός οδηγός είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας αλλά και κάθε φορά αποστέλλεται στους 

δικαιούχους οι οποίοι το ζητούν, είτε ζητούν διευκρινίσεις, καθώς επίσης 

υποστηρίζουμε την ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγωγής αφισών της 
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ΕΥΣΕΚΤ, την οποία και στέλνουμε σε όλους τους δικαιούχους μας όταν το  

επιθυμούν. 

  Θα ήθελα να πω τώρα ότι η Μονάδα Γ’ και η Υπηρεσία μας έχει 

προχωρήσει στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας βάσει των προδιαγραφών 

που αναφέρονται στον επικοινωνιακό οδηγό και αυτό το χρονικό διάστημα ο 

κ. Στασινός που είναι το στέλεχος της Υπηρεσίας που χειρίζεται την 

ιστοσελίδα, προχωράει στη μετάπτωση των πληροφοριών μαζί με την Ομάδα 

Εργασίας της Υπηρεσίας που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.  

  Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες πρώτες εικόνες της νέας μας 

ιστοσελίδας που σύντομα θα βγει στον αέρα και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ 

αυτό, καθώς και για τη βοήθεια όλων των στελεχών της ΕΥΔ ΜΔΤ σχετικά.  

  Η κυρία Αγγελοπούλου σας είπε προηγουμένως για την 

αξιολόγηση της εφαρμογής της αποτελεσματικότητας του σχεδίου στρατηγικής 

επικοινωνίας που είναι μια μελέτη. Στις 12/2 ολοκληρώνεται η διαδικασία και 

θα έχουμε πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα.  

  Προσπαθούμε μέσα από την διοργάνωση των Επιτροπών 

Παρακολούθησης που γίνονται κάθε χρόνο μέχρι στιγμής σε μουσεία να 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος, ούτως ώστε όλοι οι 

δικαιούχοι μας να ενημερώνονται και να μπορούν να ενημερώσουν στη 

συνέχεια το κοινό για τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης που έχουν λάβει.  

  Αυτές είναι κάποιες από τις ενέργειες. Συμμετέχουμε στον 

εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, όπως οφείλουμε να κάνουμε, 

δημοσιοποιούμε τις προσκλήσεις όπως είπα πριν από λίγο και μέσα από την 

υλοποίηση θεματικών πεδίων, παρέμβασης της ΕΥΔ, όπως είχε πει ο κ. 

Ειδικός, μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ που χρηματοδοτούμε σε τομείς που 

έχουν να κάνουν με την Διαχειριστική Αρχή, με τη γυναίκα, την ισότητα, τη 

γραφειοκρατία, ή την υγεία προβάλλουμε τους στόχους του προγράμματος..  

  Όπως π.χ. το φεστιβάλ Πάτμου, το φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν δώσει πολύ μεγάλα αποτελέσματα μέσα από 

μια πολύ μικρή χρηματοδότηση. Γίνεται στο ευρύ κοινό γνωριμία με το 

πρόγραμμα και τους στόχους που υλοποιεί.  Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι για να ξανατονίσω 

την ανάγκη να ενισχυθούν οι δράσεις δημοσιότητας από τους φορείς για τα 

έργα.  

  Οι δράσεις δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

έχουν μια εγγενή αναπηρία, ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι μια μεγάλη 

ομπρέλα. Τι να πρωτοπείς; Να πεις για το σύστημα υγείας; Να πεις για το 

σύστημα αιμοδοσίας; Να πεις για τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα; 

Οπότε εκ των πραγμάτων γίνεται μια επικοινωνιακή προβολή η οποία 

καταλήγει στο λιγότερο ενδιαφέρον της υπόθεσης. Το ΜΔΤ. 

  Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα έργα τα οποία υλοποιούνται και 

τα οποία έχουν συνέπειες προς τον πολίτη, να ενσωματωθούν δράσεις 

προβολής και δημοσιότητας με ει δυνατόν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή 

ας τις αξιολογήσουμε όλες. Ενδεχομένως και με τροποποίηση των 

υφιστάμενων τεχνικών δελτίων.  

  Με λίγο σοβαρό σχεδιασμό βέβαια. Θέλω να πω ας μην 

βλέπουμε διαφημίσεις στις 2.00 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση που δεν τις 

βλέπει κανένας και όχι εκτύπωση αφισών που μπαίνει έξω από το γραφείο 

της Μονάδας χι. Ας σκεφτούμε λίγο δημιουργικά. Δεν είναι θέμα 

προϋπολογισμού. Είναι θέμα να ενισχύσουμε την ορατότητα των 

παρεμβάσεων στο ευρύ κοινό και στον πολίτη. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Ιωαννίδη. Ήταν όντως απολύτως 

σωστά όσα μας είπε. Ευχαριστούμε την κυρία Σύρου για την παρουσίασή της.  

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

  Θα πρότεινα το εξής: επειδή βλέπω ότι οι εργασίες προχωράνε 

σχετικά γρήγορα να δώσω το λόγο για ένα δεύτερο σύντομο κύκλο 

τοποθετήσεων, ή ερωτήσεων εάν υπάρχουν, να προχωρήσουμε στην έγκριση 

της εξειδίκευσης και εάν συμφωνείτε να μην πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε 

τις εργασίες και να γίνει και η περιήγηση στους χώρους του μουσείου.  
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  Να προηγηθεί η ξενάγηση, η περιήγηση. Το ζητώ και εγώ γιατί 

12.00 η ώρα έχω ανειλημμένη υποχρέωση. Διαφορετικά θα συνεχίσεις Γιώργο 

εσύ την διαδικασία. Αν και νομίζω ότι εξαντλείται η ατζέντα. Δεν νομίζω ότι 

υπάρχει λόγος να κάνουμε διάλειμμα και να επανέλθουμε. Συμφωνούμε; 

  Ωραία. Οπότε πάμε λοιπόν. Ποιος θέλει το λόγο για μια σύντομη 

ερώτηση – τοποθέτηση και να συνεχίσουμε.  

  Η κυρία Καμτσίδου έχει το λόγο. 

Δ. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ: Καλημέρα. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία 

Καρκούλη για την αναφορά που έκανε στη συμβολή του ΕΚΔΑ στη δήλωση 

δαπανών  και με την ευκαιρία να πω ότι διαχρονικά η συνεργασία των 

στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και 

των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής υπήρξε άριστη, άρτια, στηρίζουμε ο 

ένας τον άλλον. Και έχουμε αποκτήσει τη συνήθεια να επιλύουμε τα 

προβλήματα στο πλαίσιο πάντοτε της νομιμότητας και της κανονικότητας.  

  Μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ σε δυο τρία σημεία. Δεν 

είναι μόνο τα 29 από τα 46 εκατομμύρια που έχουν δηλωθεί, τα οποία 

δηλώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο. Τα 9 περίπου από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης που είναι μια ιδιαίτερη σχολή, δεν παρέχει κατάρτιση. 

Διαμορφώνει τα μελλοντικά στελέχη του Δημόσιου τομέα και τα υπόλοιπα 20 

από το ΙΝΕΠ το οποίο εξασφαλίζει την επιμόρφωση των δημοσιών 

υπαλλήλων σε κρίσιμα θέματα. Ήδη από το φάκελο που έχετε στα χέρια σας 

προκύπτει η συνεισφορά των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην 

υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος και 

αναφέρομαι εντελώς ενδεικτικά στα προγράμματα τα οποία αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις, χάρη στα οποία πραγματικά επιταχύνθηκε και 

διευκολύνθηκε ουσιαστικά  η εφαρμογή του Νόμου 4412 που αποτελεί μια 

σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

  Αναφέρομαι σε ορισμένες δράσεις οι οποίες επίσης 

υποστηρίζουν τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο δημόσιο τομέα. Δίπλα μου 

είναι ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πριν από 

λίγο καιρό με τη συμβολή του Υπουργείου μας διαμορφώθηκαν οι συνθήκες 

προκειμένου στο ΕΚΔΑ να διενεργείται ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης 

ελεγκτικής επάρκειας. Όχι απλώς πιστοποιημένο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά 
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τους ελέγχους, αλλά πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας. Πρώτη φορά στη 

χώρα οι ελεγκτές θα επιλέγονται με βάση τα προσόντα που θα έχουν 

αποκτήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. 

  Δράσεις δημοσιότητας. Τόσο η Σχολή αυτοτελώς, όσο και το 

ΕΚΔΑ έχει διοργανώσει σημαντικές δράσεις συγχρηματοδοτούμενες. Επίσης 

ενδεικτικά αναφέρομαι στην ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Σχολή το 

Δεκέμβριο για την επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης. Μια εξαιρετική 

ημερίδα που δεν απευθυνόταν μόνο στους σπουδαστές, αλλά σε όλη τη 

δημόσια διοίκηση και στην οποία έλαβε μέρος με ειδική εισήγηση ο 

επικεφαλής, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγγλικής κυβέρνησης, της 

κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας.  

  Αναφέρομαι στο Συνέδριο που συγχρηματοδοτήθηκε επίσης σε 

συνεργασία με το Συμβούλιο της Επικρατείας, Συμβούλιο Επικρατείας των 

μεσογειακών χωρών και του Πανεπιστημίου της Τουλούζης το οποίο 

αφορούσε στην κρίση της δημόσιας υπηρεσίας και που προσέλαβε μεγάλη 

δημοσιότητα δεδομένου ότι έκλεισε και με ομιλία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

  Αναφέρομαι τέλος σε μια δράση που διοργανώθηκε από το 

μικρό παιδί του ΕΚΔΑ, τη ΜΟΤΕΚΤ που ελπίζουμε τώρα με το νέο 

οργανόγραμμα να γίνει ένα κανονικό παιδί και αφορούσε την εκπαίδευση των 

αισίως της πληροφορικής. Έλαβαν μέρος σε αυτή την εκπαιδευτική δράση 

στελέχη από 10 ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά από τη χώρα μας. Είναι εδώ 

παρόν ο κ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος υπήρξε από τους εισηγητές σε αυτή την 

εκδήλωση.  

  Γίνεται μια προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και δημοσιοποίησής τους. Η προσπάθεια αυτή 

αποτυπώνεται σε δείκτες. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής: οι αριθμητικοί 

δείκτες λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου του ΕΚΔΑ, μερικές φορές δεν 

αποτυπώνουν τη σημαντικότητα, τη σημασία του παρεχόμενου έργου.  

  Ναι, μεταφράζουμε το έργο μας σε αριθμούς. Οι αριθμοί όμως 

συχνά σκιάζουν τη σημασία των δράσεων που αναπτύσσουμε. Έχουμε την 

ελπίδα ότι η μελέτη η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, που αφορά την 
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αξιολόγηση των παρεχόμενων από εμάς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

ενδεχομένως θα αναδείξει την προσπάθεια αυτή παρέμβασης που κάνουμε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την κυρία Καμτσίδου. Πράγματι επειδή 

συμμετείχα σε κάποιες από τις δράσεις αυτές και η ημερίδα για την 

επικοινωνία και το συνέδριο που κάνατε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, 

πραγματικά είχαν μια εξαιρετική προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τη δημόσια 

διοίκηση, αλλά θεωρώ γενικά για την κοινωνία.  

  Ευχαριστούμε κυρία Καμτσίδου. 

  Δίνω το λόγο στον κ. Πολίτη. 

Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ: Μια μικρή τοποθέτηση. Είμαι στη Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θα ήθελα πρώτα να 

μεταφέρω τους χαιρετισμούς του διοικητική κ. Πιτσιλή και τις ευχαριστίες από 

το Υπουργείο στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη 

Διαχειριστική Αρχή για την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει και το 

εννοούμε από την προϊσταμένη μέχρι και το στέλεχος που χειρίζεται τα έργα 

μας.  

  Θα θέλαμε να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε έργα περίπου 6 

εκατομμυρίων ενταγμένα στο πρόγραμμα τα οποία αφορούν τα 

Επιχειρησιακά μας συστήματα και αφορούν κυρίως τα Επιχειρησιακά 

συστήματα που όλοι γνωρίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Το TAXISNET, 

το ICIS για τα τελωνεία, το ΕΛΕΓΞΙΣ το οποίο μας βοηθάει να εφαρμόσουμε 

το ελεγκτικό μας έργο. Αυτά τα έργα είχαν ενταχθεί όταν ακόμα η Ανεξάρτητη 

Αρχή ήταν Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και πάνε πολύ καλά με την 

δική σας στήριξη.  

  Από εκεί και πέρα όμως όπως γνωρίζετε από 1/1/2017 η 

Ανεξάρτητα Αρχή με ίδια μέσα χωρίς την υποστήριξη εξωτερικού αναδόχου 

μετατράπηκε από μια Γενική Γραμματεία σε Ανεξάρτητη Αρχή. Σε αυτό το 

πλαίσιο κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση όλης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αποκορύφωμά της θα έλεγα το 

μεταρρυθμιστικό σχέδιο που εκπονήθηκε πάλι με ίδια μέσα, με μια μεγάλη 

προσπάθεια, το λεγόμενο Blue Print το οποίο αφορά το μελλοντικό πρόσωπο 

της Ανεξάρτητης Αρχής, το οποίο ευελπιστούμε σε τρία έως πέντε χρόνια, σε 
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τρία να υπάρχει ήδη μια μεγάλη αλλαγή και κύριο πυλώνα αυτού του 

μεταρρυθμιστικού σχεδίου, κύρια φιλοσοφία μάλλον θα έλεγα και όχι πυλώνα, 

αφορά η αντιμετώπιση πλέον των συναλλασσομένων με την Ανεξάρτητη 

Αρχή, όχι ως φορολογούμενους, αλλά ως συναλλασσόμενοι, ως πελάτες, 

όπου θα διέπετε από δικαιοσύνη, σεβασμό και μοντέρνα εργαλεία, μοντέρνα 

παροχή υπηρεσιών.  

  Σε αυτό το πλαίσιο το Blue Print, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο έχει 

αναλυθεί σε πέντε πυλώνες που δεν θέλω να κουράσω τώρα αυτή τη στιγμή 

το ακροατήριο, το οποίο κάποιοι αφορά το εξωστρεφές κομμάτι της ΑΔΕ, 

δηλαδή τα επιχειρησιακά συστήματα που μπορεί να είναι όχι μόνο συστήματα, 

αλλά να είναι και μεγάλος ανασχεδιασμός διαδικασιών και ολόκληρης 

λειτουργίας, δεν θέλουμε π.χ. ο πολίτης να ταλαιπωρείται στις ΔΟΥ. Αυτό 

υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία είτε στο παρόν πρόγραμμα εάν προλάβουμε, 

που εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ γιατί θέλουμε να πάμε γρήγορα, είτε στο 

νέο πρόγραμμα το οποίο ο κ. Γενικός έκανε ήδη μια αναφορά, να υπάρχει 

συνεργασία προκειμένου να φτάσουμε εκεί. 

  Όμως πέρα από αυτό θα ήθελα λίγο και εκεί έγκειται η ερώτησή 

μου, να αναφερθώ λίγο στην εσωτερική λειτουργία. Δυστυχώς το 2018 το 

ελληνικό δημόσιο δεν έχει οριζόντια συστήματα τα οποία όλοι οι φορείς του, 

ανεξάρτητα εάν πρόκειται για Υπουργεία, για Γενική Γραμματεία, Δήμο, μια 

Ανεξάρτητη Αρχή θα έπρεπε να έχει. Όπως είναι ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως θα έπρεπε να 

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τα πάγια, για τα 

αναλώσιμα. 

  Εμείς λειτουργούμε από 1/1 και πριν και ως ΓΔΔΕ με στόχους, 

βάσει στόχων και πλέον η φιλοσοφία μας είναι τις αλλαγές μας, γιατί οι στόχοι 

αφορούν την καθημερινή μας λειτουργία, αλλά παράλληλα κοιτάμε και τις 

αλλαγές μας συνέχεια να αλλάζουμε, συνέχεια να προσαρμοζόμαστε. 

  Ένα πληροφοριακό σύστημα για τα έργα, γιατί τα έργα είναι 

αυτά που θα φέρουν τις αλλαγές. Θέλουμε να γίνουμε paper less, κάτι που 

φαντάζομαι, εγώ το ακούω τουλάχιστον χρόνια ως στοίχημα της ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης, άρα πρωτόκολλα σύστημα διαχείρισης εγγράφων. 
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  Να σημειώσω εδώ ότι η Ανεξάρτητη Αρχή πάλι με ίδια μέσα ήδη 

έχει κάνει σύστημα καινούργιου ανθρώπινου δυναμικού και αφορά 

περιγράμματα, θέσεις εργασίας, σύστημα βαθμολογίου, σύστημα 

μισθολογίου. Είναι θεωρώ αρκετά προχωρημένη ως προς το κομμάτι αυτό.  

  Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στο Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, τη Διαχειριστική Αρχή και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής, εάν συστήματα οριζόντια, υποστηρικτικά της λειτουργίας των 

φορέων του δημοσίου φορέα, δεν είναι επιχειρησιακά, δεν έχουν να κάνουν με 

τη φορολογία, δεν έχουν να κάνουν με τα τελωνεία. Έχουν να κάνουν με την 

εσωτερική λειτουργία και τα περιέγραψα πριν.  

  Εάν αυτά είναι επιλέξιμα από το πρόγραμμα, ή έχει ληφθεί 

μέριμνα να γίνουν σε κεντρικό επίπεδο με μια συμφωνία πλαίσιο, άκουσα 

πριν η κυρία Καρκούλη μίλησε για το HRMS το οποίο το ακούμε χρόνια. Εάν 

θα πρέπει να κινηθούμε μόνοι μας, ή θα περιμένουμε κάτι κεντρικό.  

  Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κ. Πολίτη. Κατ’ αρχήν ο τομέας της 

φορολογικής διοίκησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε 

όλοι τη σπουδαιότητά του για την πορεία της χώρας συνολικά. Και πράγματι η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλείται να υλοποιήσει πολύ 

σημαντικούς στόχους.  

  Στο πλαίσιο αυτό η λέξη κλειδί για μένα, σωστά το θέσατε, είναι 

η διασύνδεση, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του 

δημοσίου, γιατί βέβαια καλά έργα γίνανε και στο παρελθόν. Το πρόβλημα 

είναι η αποσπασματικότητα των έργων και των συστημάτων. Συστήματα τα 

οποία δεν μιλάνε, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 

  Και βέβαια ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Εμένα για 

να είμαι ειλικρινής δεν μου αρέσει η λέξη πελάτης, μου αρέσει η λέξη πολίτης 

με τα δικαιώματα που αυτός έχει, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Μιλάμε, 

νομίζω, για το ίδιο αποτέλεσμα. Η εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένας πολίτης ο 

οποίος θα είναι οχυρωμένος με δικαιώματα και θα μπορεί πράγματι να 

μπαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία, όχι με φόβο, όχι με άγχος, αλλά να μπαίνει 

και να νιώθει πράγματι ότι συναλλάσσεται έχοντας απέναντί του τον αναγκαίο 

σεβασμό και την εξυπηρέτηση που πρέπει να έχει.  
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  Όσον αφορά το ειδικότερο ερώτημα που κάνατε, εγώ θα πω μια 

πρώτη άποψη και θα δώσω το λόγο και στους εκπροσώπους της Γενικής 

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και δεν ξέρω και από τη Διαχειριστική, ή ο κ. 

Ιωαννίδης εάν θέλει.  

  Αυτό που γνωρίζω όσον αφορά την ψηφιακή διακίνηση 

εγγράφων, οι κύριοι της ψηφιακής μπορεί να πούνε κάποιες λεπτομέρειες, 

είναι ότι θα υπάρξει εντός των ημερών μια κοινή ανακοίνωση των 

συναρμόδιων υπουργών για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής 

διακίνησης εγγράφων σε όλο το δημόσιο, οπότε θα έλεγα σε αυτό το πλαίσιο 

ας περιμένουμε λίγο τις σχετικές ανακοινώσεις. 

  Η πρόθεση είναι η εξής: μπορεί κάποιοι φορείς να έχουν τα δικά 

τους συστήματα, ΟΚ αποδεκτό, κατανοητό, το θέμα είναι όλα αυτά να δέσουν, 

να κουμπώσουν με ένα αρμονικό τρόπο στο νέο σύστημα.  

  Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι από τη Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής; Κάτι ειδικότερο; Ο κ. Σπηλιωτόπουλος έχει το λόγο.  

Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι ο Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα 

Ψηφιακής Πολιτικής, του κ. Στέλιου Ράλλη ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό 

και δεν είναι σήμερα μαζί μας. 

  Είναι προφανώς εύλογα τα θέματα που έθεσε, τα ερωτήματα 

του κ. Πολίτη και νομίζω τέθηκαν και πολύ σωστά. Είναι πάγιες ανάγκες της 

δημόσιας διοίκησης τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα, οι 

συγκεκριμένες δράσεις.  

  Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, όπως γνωρίζετε, έχει 

εκπονήσει την εθνική ψηφιακή Στρατηγική. Όλα τα ζητήματα που 

αναφέρθηκαν υπάρχουν μέσα στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και πλέον 

έχουμε και συγκεκριμένες δράσεις. Το είπατε και εσείς κ. Πολίτη ότι το HRMS 

αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ένα έργο που πρόκειται να προχωρήσει. 

Θα καλύψει οριζόντια το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. 

  Το Κέντρο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων είναι 

επίσης μια άλλη οριζόντια δράση που το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε 

συνεργασία με το Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχωρούν. Βγήκε πριν από 

μια δυο μέρες μια σχετική εγκύκλιος για να ενημερωθούν όλοι οι φορείς του 
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δημοσίου. Αναμένεται και δελτίο Τύπου και επίσης περισσότερες 

λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο.  

  Πολύ σύντομα πιστεύω ότι και από αυτό θα δούμε κάτι 

συγκεκριμένο. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι προφανώς από λόγια και 

από προγραμματισμό, μάλλον έχουμε χορτάσει όλοι τόσα χρόνια. Πιστεύω 

όμως ότι τουλάχιστον αυτά τα δυο έργα στη συγκεκριμένη προγραμματική 

περίοδο θα προφτάσουμε να τα δούμε να υλοποιούνται.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιωτόπουλο. 

  Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Παπαρίδου από το ΣΕΠΕ. 

Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ανησυχία μας όντας το 2018 

για τις ελάχιστες δαπάνες. Για προγράμματα και έργα τα οποία ήταν από το 

προηγούμενο ΕΣΠΑ και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Εδώ δεν 

πιστεύω ότι είναι θέμα του Υπουργείου Ανασυγκρότησης. Είναι θέμα 

συνδυαστικού σχεδιασμού και με άλλους φορείς, αλλά είναι κρίμα να 

κοντεύουμε να χάσουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα χωρίς να προλάβουμε να 

υλοποιήσουμε κάτι, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο έργα τα οποία είναι έτοιμα, 

είναι σχεδιασμένα, είναι οτιδήποτε και τα οποία θα έπρεπε ήδη να 

υλοποιούνται τώρα, να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν.   

  Μια μικρή πρόταση θα ήθελα να κάνω στην εξειδίκευση και 

συγκεκριμένα στη δράση Β1-1.1.5 που αφορά ένα από τα τρία κομμάτια των 

ΟΤΑ, ότι στους δυνητικούς δικαιούχους πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι και 

οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. 

  Γιατί σε αυτή τη δράση τη συγκεκριμένη δεν είναι. Είναι το 

Υπουργείο, είναι ο Δήμος Αθηναίων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι 

συνολικά και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι 24 εκατομμύρια. Και 

επειδή έχουμε χρόνο στην υλοποίησή τους, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι 

και αυτοί για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παπαρίδου. 

  Νομίζω ότι η απόλυτη σημερινή συζήτηση απαντώντας σε αυτό 

που είπατε, η κοινή συνισταμένη είναι όλων των παρευρισκομένων, ότι 

πρέπει να τρέξουμε.  
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  Πράγματι πρέπει να περάσουμε με αποφασιστικότητα στην 

πορεία της υλοποίησης. Άρα ναι συμμερίζομαι την εύλογη ανησυχία σας, 

αλλά νομίζω ότι πλέον είναι ειλημμένη απόφαση τα πράγματα να 

προχωρήσουν με πιο γρήγορους και ευέλικτους ρυθμούς. 

  Τώρα, στο ειδικότερο θέμα το οποίο ρωτήσατε, πραγματικά 

αυτή τη στιγμή δεν …. Κύριε Ιωαννίδη παρακαλώ.  

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να επιβεβαιώσω και εγώ, ούτως ή άλλως το είπαμε και από 

την αρχή, την ανάγκη επίσπευσης. Να τονίσω ότι δεν υπάρχει όμως 

ταυτόχρονα στην παρούσα φάση κανένας λόγος ανησυχίας για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

  Ως εκ τούτου η ανάγκη επίσπευσης είναι ουσιαστική για την 

υλοποίηση των έργων, αλλά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κινείται σε 

απολύτως ασφαλή κατεύθυνση και οι δαπάνες του.  

  Τώρα όσον αφορά την πρόταση την οποία κάνατε, ο λόγος για 

τον οποίο δεν έχουν συμπεριληφθεί δυνητικοί δικαιούχοι είναι ότι ο φορέας 

σχεδιασμού πολιτικής, στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο 

Εσωτερικών, δεν έχει δηλώσει ποιοι θέλει να είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι. 

Πρόκειται προφανώς, γιατί το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται επίσης σε μια 

φάση σχεδιασμού. 

  Ως εκ τούτου ενημερώνω τα μέλη της Επιτροπής ότι η 

Διαχειριστική, μόλις φτάσει σε σημείο να εκδώσει πρόκληση για το 

συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να έχει γίνει τροποποίηση της απόφασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δυνητικοί 

δικαιούχοι. Είναι και κανονιστική μας υποχρέωση.  

  Σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση είναι ότι την πρόσκληση για το 

συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να τη δούμε νωρίτερα από 6 με 7 μήνες, 

διότι η προτεραιότητα στην παρούσα φάση είναι η ενεργοποίηση και η 

υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου, τα αποτελέσματα του οποίου θα 

καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το περιεχόμενο της πρόσκλησης αυτής.  

  Ως εκ τούτου ομολογώ ότι είναι ένα πεδίο δεν θα έλεγα 

ανησυχίας, αλλά υψηλής προτεραιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

να προχωρήσει γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις το πιλοτικό πρόγραμμα, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί σε τέτοιο χρόνο που θα επιτρέψει και την 
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υλοποίηση του επόμενου σταδίου. Άρα αναμένουμε εξελίξεις ως προς αυτό. 

Ευχαριστώ. 

Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπροσωπώ τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Υγείας, τον κ. Βαρδαρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

πρόσκληση και συγχαίρουμε την Επιτροπή και για την πρόσκληση, αλλά και 

για το έργο που προσφέρει.  

  Θα ήθελα να πω αναφερόμενος στις δράσεις υγείας τη 

μεταρρύθμιση δηλαδή της Φροντίδας Υγείας η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει 

από το Δεκέμβριο του περσινού έτους. Αναγνωρίζουμε και εμείς σαν 

Υπουργείο ότι παρ’ ότι έχουμε καλύψει τεράστια απόσταση ωρίμανσης για να 

φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, ότι υπάρχει μια σχετική 

καθυστέρηση όσον αφορά το πλήρες roll out. 

  Όμως από το Δεκέμβρη σε εβδομαδιαία βάση υπάρχουν ΤΟΜΥ 

οι οποίες ξεκινάνε τη λειτουργία τους και μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη 

δέσμευση μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού να έχουμε λειτουργικές, 

τουλάχιστον 100 τέτοιες τοπικές μονάδες υγείας.  

  Και θεωρούμε ότι αυτό το στόχο θα τον πιάσουμε και θα τον 

υλοποιήσουμε. Δεν ξέρω εάν αυτό σας καθησυχάζει, πάντως έχουμε και 

είχαμε εξαιρετική συνεργασία μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ 

αυτό.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ζαχαρόπουλο.  

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εγώ θα ήθελα απλά να προσκαλέσω τα μέλη της Επιτροπής 

εάν μπορέσουν να βρούνε το χρόνο σε κάποια στιγμή, να περάσουν για να 

δούνε μια από τις ΤΟΜΥ. Το λέω γιατί μου έτυχε. Υπάρχουν στη μεταβατική 

περίοδο τοπικές μονάδες υγείας οι οποίες συστεγάζονται με υφιστάμενες 

δομές υγείας. Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος δεν θα συμβαίνει αυτό.  

  Υπάρχουν όμως και αρκετές οι οποίες είναι πραγματικά 

αυτόνομες, όπως ακριβώς λέει ο σχεδιασμός. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να 

περάσουν τα μέλη της Επιτροπής κατά μόνας να δούνε τις μονάδες αυτές. 

Είναι σημεία αναφορά στην τοπική κοινωνία. Ήταν συγκινητικό στο ΤΟΜΥ του 

Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που είχαν έρθει για τα 

εγκαίνια ήταν μαμάδες με τα παιδάκια και ο παππούς, ήταν πραγματικά η 

τοπική κοινωνία που ήρθε να δει τον Υπουργό και τον εκπρόσωπο του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τους γιατρούς που εμφανίζονται σε μια 

φτωχή περιοχή, μετά από πολλά χρόνια, και μπορούν να τους καλύψουν 

βασικές ανάγκες. Τον εμβολιασμό των παιδιών, το συνάχι του παππού. 

  Τέτοιου τύπου πράγματα για τα οποία μέχρι πρότινος 

ταλαιπωρούνταν για να πάνε στα νοσοκομεία σε μια περιοχή που έχει μια 

γραμμή λεωφορείου. Ένα λεωφορείο να περνάει ανά 40 λεπτά.  

  Είναι μεγάλη χαρά που χρηματοδοτείται το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και αν μπορώ να προσθέσω απλά ότι έχουμε ήδη 

αρχίσει τη διαδικασία επιτάχυνσης και επίσπευσης των διαδικασιών μέσω των 

υγειονομικών περιφερειών, γιατί αυτές είναι αρμόδιες για τη στελέχωση και 

την έναρξη λειτουργίας των ΤΟΜΥ. Και έχουμε αρχίσει μια τέτοια διαδικασία 

να το επισπεύσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Επιβεβαιώνω όντως ότι πρόκειται για μια τεράστια, 

σημαντικότατη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Υγεία. Είχα τη χαρά να 

συμμετάσχω και σε κάποιες πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει για το 

νομοθετικό πλαίσιο και με τον κ. Βαρδαρό και με τους αρμόδιους Υπουργούς. 

  Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία ειδικά, όπως είπε ο Ειδικός, σε 

υποβαθμισμένες περιοχές θα δώσει ανάσα, ειδικά στη σημερινή κρίσιμη 

κοινωνικά και οικονομικά συγκυρία.  

  Ευχαριστούμε τον κ. Ζαχαρόπουλο.  

Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αναπληρώνω την κυρία Βρακά, Γραμματέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης και θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση, 

σημαντική όμως θεωρώ. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε και στην πρώτη 

τοποθέτηση του Ειδικού Γραμματέα του κ. Ιωαννίδη, σε σχέση με την ανάγκη 

επίσπευσης των διαδικασιών και χαίρομαι που αυτό έχει ήδη εντοπιστεί σαν 

ένα ζήτημα.  

  Μιλάω περισσότερο μέσα από την εμπειρία που έχουμε στον 

τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την επαφή μας με το πρόγραμμα, με το 

ΜΔΤ, έχοντας ήδη εντάξει κάποια έργα και είμαστε σε διαδικασία να 

εντάξουμε κι άλλα, οφείλω να πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική και πάρα 

πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή. Παρ’ όλα αυτά θέλω να 

επισημάνω ότι ίσως πρέπει να δούμε την ανάγκη απλοποίησης των 
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διαδικασιών, των ενδιάμεσων διαδικασιών είτε αυτές αφορούν εγκρίσεις, 

προεγκρίσεις και από άλλους φορείς που έχουν αρμοδιότητα. Π.χ. το 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

  Επίσης οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι οριοθετημένες 

χρονικά θεωρώ και να έχουν μια συνεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να 

ξέρουμε ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο αναγκαστικά θα περάσουν τα έργα, 

μέχρι να φτάσουν στην τελική τους έγκριση.  

  Όταν αυτό το πλαίσιο είναι ασαφές, καταλήγουμε σε ατέρμονες 

συζητήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, χάνεται η έννοια και ο στόχος των 

δράσεων και προκύπτουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε ώριμα και 

αναγκαία έργα.  

  Και αυτό το λέω με την αγωνία, προκειμένου οι δράσεις που 

εμείς υποβάλαμε και υποβάλουμε στο ΜΔΤ έχουν σχέση με την υποστήριξη 

της μεταρρύθμισης που έγινε στην κοινωνική ασφάλιση. Με το νόμο του 2016 

και είναι αναγκαίες δράσεις προκειμένου να επεκταθεί και να εδραιωθεί όλη 

αυτή η σπουδαία δομική αλλαγή και μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης της χώρας. Αυτό ήθελα να πω. 

  Θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας σε όλους τους σχεδιασμούς 

που κάνετε και τις βελτιστοποιήσεις που σκέφτεστε να κάνετε στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο για την υλοποίηση του προγράμματος. Είμαστε στη 

διάθεσή σας για συνεργασίες σε κάθε επίπεδο.  

  Ευχαριστούμε και για τον ιδιαίτερο χώρο στον οποίο μας 

φιλοξενείτε. Να είστε καλά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε. Κύριε Ιωαννίδη θέλετε να πείτε κάτι 

ειδικότερο; Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος και αυτά νομίζω ότι πρέπει και με 

ένα συγκροτημένο τρόπο να … 

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Για να είμαστε ρεαλιστές, εάν περιμένουμε την τροποποίηση 

του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για να επισπευσθούν οι διαδικασίες 

τη χάσαμε την προγραμματική περίοδο.  

  Αυτό δεν σημαίνει ότι το παραπέμπουμε για την επόμενη 

προγραμματική. Επομένως από την πλευρά την δική σας όταν βρίσκεστε 

αντιμέτωποι με διαδικασίες που αισθάνεστε ότι είναι στα όρια του παραλόγου, 
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ή τέλος πάντων εξαιρετικά βαριές, θέλουμε να μας ενημερώνετε. Υπάρχει ήδη 

μια συζήτηση για την απλοποίηση του συστήματος. 

  Δεν μπορώ να δώσω ημερομηνία για πότε θα ολοκληρωθεί. 

Είναι από εκεί και πέρα πάρα πολύ σημαντικό και πάντα διευκολύνει, οι 

προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται να είναι το δυνατόν πιο πλήρεις. Αυτό 

διευκολύνει πάρα πολύ. 

  Ως προς αυτό, να δηλώσω τη διαθεσιμότητα ούτως ή άλλως της 

Διαχειριστικής Αρχής, ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή η Διαχειριστική λειτουργεί και 

ως help desk, ας το πω έτσι, για την προετοιμασία της υποβολής του τεχνικού 

δελτίου, προκειμένου αυτό που λέμε επίσπευση των διαδικασιών να είναι η 

επίσπευση των χρόνων υποβολής, να γίνει πιο γρήγορα η αξιολόγηση και να 

γίνει πιο γρήγορα η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού που εκεί πέρα 

υπάρχουν κίνδυνοι για λάθη τα οποία προκαλούν πολύ μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις εάν δεν τα πιάσουμε. 

  Άρα, ναι, και εμείς είμαστε στην διάθεσή σας και ενοχλείστε μας 

παρακαλώ και όπου διαπιστώνετε προβλήματα επίσης να τα επισημαίνετε, 

γιατί η οπτική του κάθε χρήστη είναι διαφορετική και πάντα χρήσιμη.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κ. Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε τον κ. 

Παπαδόπουλο για την τοποθέτησή του.  

 

 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

  Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση, νομίζω 

ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση της εξειδίκευσης, όπως έχει 

τεθεί υπόψη σας. Υπάρχει κάποια διαφωνία; Και την τροποποίηση του 

πλάνου αξιολόγησης.  

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να ενημερώσω ότι η τροποποίηση, γιατί πρώτη φορά το 

ακούτε, δεν συνιστά ουσιαστικά τροποποίηση. Συνιστά μια επικαιροποίηση 

του χρονοπρογραμματισμού. Επί της ουσίας μεταφέρθηκε λίγο πιο μετά. 

Ακολουθεί την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δράσεων. Περί αυτού 

πρόκειται.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άρα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα η εξειδίκευση και η 

τροποποίηση του πλάνου αξιολόγησης. 

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας 

στη σημερινή συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός από τον κ. Καβαθά 

που είναι ο αρμόδιος Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου.  

  Άρα λοιπόν θα ακολουθήσει η σύντομη ξενάγηση. Σας 

ευχαριστώ όλες και όλους. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή σας ημέρα. 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


