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Δελτίο Τύπου
Συνεδρίασε, σήµερα, 22 Νοεµβρίου 2010 στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό
την προεδρία του η Διυπουργική Γνωµοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση,
αναδιάρθρωση και µετατροπή Υπηρεσιών, Συµβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δηµόσιου
Τοµέα µε θέµατα: 1) Την κατάργηση των ανώνυµων εταιριών “ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.” και “ΟΠΕΠ
Α.Ε.”, 2) Επιτάχυνση των συγχωνεύσεων.
Θέµα 1ο
Η Επιτροπή αφού εκτίµησε όλα τα στοιχεία, που τέθηκαν υπόψη της, αποφάσισε: α) την
κατάργηση της εταιρίας “ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.” η οποία συστάθηκε το 2009 και χρησίµευσε ως
όχηµα για ευρείας έκτασης σπατάλη αλλά και πληθώρα παράνοµων προσλήψεων. Ειδικότερα
την 26η Αυγούστου 2009 συνήφθησαν 34 συµβάσεις έργου εκτός ΑΣΕΠ υπό καθεστώς
πλήρους αδιαφάνειας. Αυτή τη στιγµή το διαθέσιµο υπόλοιπο της εταιρίας ανέρχεται σε 20,
περίπου, ευρώ, όταν το µετοχικό της κεφάλαιο είναι 450.000€, β) την κατάργηση της εταιρίας
“ΟΠΕΠ Α.Ε.”, στην οποία µόνο το χρονικό διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2009
προσλήφθηκαν, αναιτίως, περισσότερα από 170 άτοµα, µε αποτέλεσµα να εκτοξευθεί το κόστος
µισθοδοσίας από 250.000€ τον Ιούνιο του 2009 σε 600.000€ το µήνα Σεπτέµβριο του 2009.
Σηµειώνεται ότι κάποιοι από τους νεοπροσληφθέντες ελάµβαναν 4.000, ή ακόµα 5.000 ευρώ
µηνιαίως. Η κατάργηση του ΟΠΕΠ ΑΕ έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης του διοικητικού της
συµβουλίου.
Θέµα 2ο
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δράσης της Διυπουργικής Επιτροπής
κατέστη εµφανές ότι η επιτάχυνση και εµβάθυνση της όλης διαδικασίας εξαρτάται και ως εκ
τούτου θα πρέπει να συνδεθεί µε την γενικότερη πολιτική για την αναδιοργάνωση του
Κράτους, η οποία έχει 4 κύριες δράσεις:
α. Την αναδιοργάνωση των Υπουργείων και των υπηρεσιών τους στην κατεύθυνση της
µείωσης του συνολικού αριθµού των υφισταµένων υπηρεσιών
β. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δηµοσίου (συµπεριλαµβάνεται η ολοκλήρωση
του αντίστοιχου Ενιαίου Μητρώου Φορέων καθώς έως σήµερα το ελληνικό κράτος δεν διέθετε
τέτοιο εργαλείο)
γ. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µε αξιοποίηση της απογραφής των Δηµοσίων
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Υπαλλήλων
δ. Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας

Για την πρώτη και την τρίτη δράση την κύρια ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την δεύτερη δράση την κύρια ευθύνη
έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συνεπικουρούµενος από τον Γενικό Γραµµατέα της
Κυβέρνησης και για την τέταρτη δράση, ο Υπουργός Επικρατείας.
Στόχος είναι ένας “Καλλικράτης του Κράτους”. Για να επιτευχθεί ο αναγκαίος συντονισµός των
τεσσάρων επιµέρους δράσεων συγκροτείται Οµάδα Δράσης µε τη συµµετοχή του Γραφείου του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Υπουργού Οικονοµικών, του Γραφείου του
Υπουργού Επικρατείας και Επενδύσεων και του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα της
Κυβέρνησης.

