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Μεθοδολογική προσέγγιση: Φάσεις, Εργασίες και Παραδοτέα του Έργου
Φάσεις του Έργου

Εργασίες
q


ΦΑΣΗ Α
Επεξεργασία Δεδοµένων Διαµόρφωση Υποθέσεων
Εργασίας

q

q
q

q

Ανάπτυξη εργαλείου για την αποτύπωση και
οριστικοποίηση παραδοχών / παραμέτρων
Εκτίμηση εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων ανά
υπόθεση εργασίας και χρηματοοικονομικής
σκοπιμότητας

q
q

Ανάλυση ευαισθησίας βασικών παραμέτρων
Εξασφάλιση μέγιστου δημοσιονομικού αποτελέσματος

q

ΦΑΣΗ Β
Μελέτη Σκοπιµότητας
Εναλλακτικών Υποθέσεων
Εργασίας

ΦΑΣΗ Γ
Διαµόρφωση Προτάσεων

 Παρούσα Φάση - Παραδοτέο
Planet - Deloitte

Έναρξη Έργου, επιβεβαίωση της στρατηγικής
προσέγγισης και οριστικοποίηση ειδικών παραμέτρων
Αξιολόγηση διαθέσιμων δεδομένων και αναζήτηση
επιπλέον στοιχείων δημοσιονομικού χαρακτήρα
(επιβάρυνση ΤΠ, ΠΔΕ, λειτουργικά έξοδα, πλήθος
προσωπικού)
Προσαρμογή στις τρέχουσες δημοσιονομικές και
μεταρρυθμιστικές απαιτήσεις
Διατύπωση, τεκμηρίωση και αποτύπωση υποθέσεων
εργασίας για εξέταση συγχωνεύσεων/καταργήσεων /
αναδιαρθρώσεων φορέων

q
q
q

Σύνοψη αποτελεσμάτων υποθέσεων εργασίας
Προϋποθέσεις βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων
Οδικός Χάρτης για την υλοποίηση των υποθέσεων
εργασίας

Παραδοτέα



Παραδοτέο Π1:
Αναφορά Υποθέσεων
Εργασίας

Παραδοτέο Π2:
Μελέτη Σκοπιµότητας
Συγχωνεύσεων /
Καταργήσεων

Παραδοτέο Π3:
Συνοπτικές Προτάσεις
Συγχωνεύσεων /
Καταργήσεων
Παραδοτέο Π4:
Εργαλείο Αξιολόγησης
Σκοπιµότητας Προτάσεων
3
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Στόχος, ιδιαιτερότητες και προκλήσεις της παρούσας οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας
συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων του δημοσίου
Στόχος της οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας
§

Αναγνώριση εύλογων υποθέσεων εργασίας συγχώνευσης/ κατάργησης / αναδιάρθρωσης Φορέων που δύνανται να οδηγήσουν στην επιθυμητή μείωση της
δημοσιονομικής επιβάρυνσης (Τακτικός Προϋπολογισμός - ΤΠ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ)

§

Εκτίμηση σεναρίων δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει από πιθανή υλοποίηση των ανωτέρω υποθέσεων εργασίας

§

Οδικός χάρτης και προϋποθέσεις για την υλοποίηση των υποθέσεων εργασίας που θα κριθούν σκόπιμες προς περαιτέρω διερεύνηση

Ειδικά θέματα της παρούσας μελέτης
§

Έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια εξορθολογισμού της δομής της δημόσιας διοίκησης καθώς έχει δρομολογηθεί σημαντικό πλήθος συγχωνεύσεων / καταργήσεων σε
επίπεδο αποφάσεων (Ν. 3895/10, Ν.4002/11, Ν. 4025/11) αλλά έχει καθυστερήσει η υλοποίηση τους

§

Στους υπό μελέτη φορείς περιλαμβάνεται μικρός αριθμός ‘μεγάλων’ από άποψη ύψους δημόσιας χρηματοδότησης φορέων και πολλοί ‘μικρότεροι’ και κατά βάση
ετερόκλητοι / ανομοιογενείς μεταξύ τους φορείς με αποτέλεσμα να περιορίζεται το πλήθος των υποθέσεων εργασίας που δύναται να διατυπωθούν

§

Οι φορείς που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης προήλθαν από συγκεκριμένη αρχική λίστα με 587 φορείς η οποία συντάχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (ΓΛΚ) με κριτήριο τη λήψη οποιασδήποτε μορφής δημόσιας χρηματοδότησης κατά την τριετία 2008-2010. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον λίστες που
δόθηκαν στον Ανάδοχο για την αναζήτηση επιπρόσθετων φορέων με σχετική συνάφεια με τους αρχικούς φορείς

§

Στοιχεία που αφορούν σε πρωτογενή δεδομένα λειτουργίας (π.χ. ανάλυση λειτουργικών δαπανών ανά κέντρο κόστους, στοιχεία οργάνωσης και προσωπικού, κλπ.)
καθώς και στοιχεία αξιολόγησης της λειτουργίας και του έργου των υπό μελέτη φορέων βάσει κριτηρίων / δεικτών απόδοσης (αποτελέσματα ειδικής μελέτης του Ε.Μ.Π.
που προηγήθηκε της παρούσας), δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν στον Ανάδοχο με την απαιτούμενη πληρότητα και συνέπεια, όπως είχε προβλεφθεί με βάση τον
αρχικό σχεδιασμό του έργου. Με δεδομένη την έλλειψη αυτή, συμφωνήθηκε η εκτέλεση του έργου με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά στοιχεία από το ΓΛΚ και τυχόν
άλλες πηγές.

§

Με βάση σχετική οδηγία των Κυρίων του Έργου δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Ομάδας Έργου του Συμβούλου με εκπροσώπους των υπό εξέταση Φορέων
για την πρωτογενή συλλογή / επιβεβαίωση στοιχείων

§

Βασική επιδίωξη της διαμόρφωσης των υποθέσεων συγχωνεύσεων /καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων είναι η αξιοποίηση των στοιχείων στρατηγικής και λειτουργικής
συνάφειας μεταξύ των φορέων (όπου υφίστανται) και η διατύπωση υποθέσεων εργασίας που δύνανται να οδηγήσουν στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού
δημοσιονομικού οφέλους στο πλαίσιο των διαθέσιμων στον Ανάδοχο δεδομένων και του αντικειμένου της παρούσας μελέτης

§

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, η διαμόρφωση προτάσεων συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων του δημοσίου, δε λαμβάνει
υπόψη ζητήματα υλοποίησης όπως θέματα νομικής / θεσμικής εφικτότητας, κόστος, διάρκεια και πολυπλοκότητα εφαρμογής.

§

Η ολοκληρωμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της εφαρμογής των υποθέσεων που θα διαμορφώνονται στο παρόν έργο, αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού έργου
η ανάθεση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι υποθέσεις εργασίας που διατυπώνονται στην παρούσα μελέτη αποτελούν προϊόν εργασίας του Αναδόχου με βάση το πλαίσιο του παρόντος έργου και τους περιορισμούς
του ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στοιχείων και σε καμία περίπτωση δε συνιστούν πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση του Αναδόχου για τη λήψη των
σχετικών μέτρων, η οποία θα πρέπει να συνυπολογίσει και πρόσθετα στοιχεία για τους υπό εξέταση φορείς

5

Το ευρύτερο περιβάλλον του έργου – Σημαντική κινητοποίηση και παράλληλες ενέργειες

Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους
§ Το παρόν έργο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της συνολικής προσπάθειας αναδιοργάνωσης του Κράτους που
αποτελεί κεντρική προτεραιότητα (αναδιάρθρωση υπουργείων, μείωση γενικών γραμματειών / γενικών διευθύνσεων / διευθύνσεων, ανακατανομή
αρμοδιοτήτων, επαναπροσδιορισμός εποπτευόμενων φορέων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες)
§ Σημαντικές συνέργιες δημιουργούνται με πρωτοβουλίες οι οποίες απορρέουν από το σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και της
αξιολόγησης των δομών και ανθρώπινου δυναμικού υπό το πρίσμα του επιτελικού κράτους, με την αρωγή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
του Γραφείου του Πρωθυπουργού και την τεχνική υποστήριξη της Task Force
§ Το παρόν έργο συμβάλλει στην ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου
εντός των απαιτούμενων χρονικών περιθωρίων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
§ Ταυτόχρονα δρομολογούνται εστιασμένες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο συγκεκριμένων φορέων ή Υπουργείων (π.χ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε., ΟΑΕΔ, κλπ.)
§ Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη παράλληλες πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης:
§ Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση (αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξη ολοκληρωμένων
προτάσεων εκσυγχρονισμού της, νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών)
§ Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση (αξιολόγηση δομών και λειτουργιών δημόσια διοίκησης, συστάσεις για τη οργάνωση της
δημόσιας διοίκησης, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, κτλ)
§ Τριμηνιαίες εκθέσεις της Task Force στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής για την εφαρμογή του
προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας
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Παράγοντες διαμόρφωσης & τυπολογία των Υποθέσεων Εργασίας

Αντικείμενο της οριζόντιας
μελέτης σκοπιμότητας
συγχωνεύσεων /
καταργήσεων /
αναδιαρθρώσεων φορέων του
Δημοσίου

Βασικά χαρακτηριστικά /
προφίλ / στοιχεία των υπό
μελέτη φορέων (Λίστα
Αντιπροεδρίας/ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Μεθοδολογική
προσέγγιση / Κριτήρια
εξέτασης των υπό μελέτη
φορέων

Βασικές κατευθύνσεις για τον
εξορθολογισμό της Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης &
Απαιτήσεις Μνημονίου

Planet - Deloitte

q

Προτεινόμενες υποθέσεις εργασίας για την εξέταση συγχωνεύσεων σε περιπτώσεις
φορέων με συναφές αντικείμενο και επικάλυψη / συμπληρωματικότητα αρμοδιοτήτων
§ Συγχωνεύσεις μεταξύ φορέων της λίστας
§ Συγχωνεύσεις φορέων της λίστας με φορείς εκτός λίστας

q

Προτεινόμενες υποθέσεις εργασίας για την εξέταση καταργήσεων φορέων σε περιπτώσεις
που είτε το αντικείμενο του φορέα δεν δικαιολογεί την αυτοτελή λειτουργία του είτε το
αντικείμενο δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος (αφορά πολύ λίγες υποθέσεις δεδομένου ότι
οι προφανείς περιπτώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί)

q

Περιπτώσεις υποθέσεων εργασίας για την εξέταση μεταφοράς υφιστάμενων αρμοδιοτήτων
των υπό εξέταση φορέων που θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται από το δημόσιο αλλά
από διαφορετικό φορέα
§ Για αρμοδιότητες που είναι επιτελικές, συναφείς ή και συμπληρωματικές με τις
αρμοδιότητες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Υπουργεία) αλλά για κάποιο λόγο
ανατέθηκαν σε εποπτευόμενο φορέα στο παρελθόν, διατυπώνεται η υπόθεση
εξέτασης της ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, υπό την
αίρεση της πλήρωσης από τα Υπουργεία των προϋποθέσεων για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτών
§ Για αρμοδιότητες που είναι εκτελεστικές, εξωστρεφείς και εν γένει αφορούν
εξυπηρέτηση των πολιτών / επιχειρήσεων (π.χ. αδειοδοτήσεις), διατυπώνεται η
υπόθεση εξέτασης της μεταφοράς τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό την αίρεση
της πλήρωσης από τους ΟΤΑ των προϋποθέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
αυτών
§ Για αρμοδιότητες που δεν σχετίζονται με το ρόλο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
αλλά λειτουργούν ως υποστηρικτικός μηχανισμός για τη χάραξη πολιτικής (π.χ.
ινστιτούτα μελετών και αναλύσεων / think tanks) διατυπώνεται η υπόθεση εξέτασης
της μεταφοράς επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στο αρμόδιο Υπουργείο με παράλληλη
διερεύνηση της ανάληψης των λοιπών αρμοδιοτήτων από λοιπούς φορείς
ενδιαφέροντος (π.χ. πανεπιστήμια, επαγγελματικούς φορείς, ΜΚΟ, κλπ.)

7

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας
Φορείς υπό εξέταση (τελική λίστα)
• Στόχος της οριζόντιας μελέτης σκοπιμότητας

• Παράγοντες διαμόρφωσης υποθέσεων

• Περιβάλλον / πλαίσιο / περιορισμοί του έργου

• Τυπολογία Υποθέσεων

q

Ομαδοποίηση φορέων κατά τομέα δραστηριοποίησης / θεματική περιοχή – Διαμόρφωση
υποθέσεων εργασίας και τυχόν εναλλακτικών εντός κάθε θεματικής περιοχής

q

Για τη διαμόρφωση των υποθέσεων εργασίας εξετάζονται επιλογές καταρχήν ως προς δύο
επίπεδα:
§ Σε επίπεδο αρμοδιοτήτων ή ομάδων αρμοδιοτήτων (clusters), με δυνατές επιλογές τις εξής:
o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση κατάργησης αρμοδιοτήτων (δεν θα ασκούνται πλέον)
o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση μεταφοράς αρμοδιοτήτων (παραμένουν ως
αρμοδιότητες αλλά αλλάζει ο φορέας που τις αναλαμβάνει)
§ Σε επίπεδο φορέα, με δυνατές επιλογές τις εξής:
o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση κατάργησης του φορέα (παύει να υφίσταται ο φορέας)
o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση αναδιάρθρωσης του φορέα (τροποποίηση στις
αρμοδιότητες λόγω κατάργησης κάποιων αρμοδιοτήτων ή μεταφοράς εκτός του
φορέα ή υποδοχής νέων αρμοδιοτήτων)
o Υπόθεση Εργασίας: Εξέταση απορρόφησης του φορέα (παύει να υφίσταται ο φορέας
αλλά μεταφέρονται όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων σε άλλον φορέα)

Πλαίσιο διαμόρφωσης των υποθέσεων
§ Διατύπωση υποθέσεων στη βάση
ενδείξεων στρατηγικής /
λειτουργικής συνέργιας και των
διαθέσιμων δημοσιονομικών
δεδομένων
§ Δεν συνυπολογίζονται στοιχεία

κόστους και στοιχεία αξιολόγησης
της λειτουργίας και του έργου των
υπό μελέτη φορέων βάσει
κριτηρίων / δεικτών απόδοσης
δεδομένου ότι δεν ήταν διαθέσιμα
§ Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται να
εξειδικευτούν θέματα εφαρμογής
των υποθέσεων όπως νομική /
θεσμική ωρίμανση , κόστος,
διάρκεια και πολυπλοκότητα
υλοποίησης
§ Αξιοποιήθηκε η γνώση και η
εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών
του Αναδόχου σε θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης

Υποθέσεις Εργασίας - Αποτυπώνουν πιθανές κατευθύνσεις συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων φορέων για τις οποίες
έχουν προκύψει ενδείξεις στρατηγικών, αναπτυξιακών ή/και λειτουργικών συνεργιών και κρίνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Planet - Deloitte

8

Περιεχόμενα του Παραδοτέου

v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας

v Επόμενα Βήματα

Planet - Deloitte
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Οριστικοποίηση καταλόγου υποψήφιων φορέων προς περαιτέρω εξέταση
q Κατά την έναρξη του έργου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Συμβούλου στη διαμόρφωση της τελική λίστας των
φορέων που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της μελέτης
q Για τη διαμόρφωση του καταλόγου των φορέων του Δημοσίου, παρασχέθηκαν από την Αντιπροεδρία της
Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 5 κατάλογοι οι οποίοι περιλαμβάνουν σχεδόν 18.000
εγγραφές (επικαλυπτόμενες). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή κάθε καταλόγου καθώς και
τον τρόπο αξιοποίησής τους.
Κατάλογος

Πηγή

Εγγραφές

Τρόπος αξιοποίησης

Αρχικός κατάλογος
αναφοράς

Άντληση στοιχείων από ΓΛΚ – Επεξεργασία
ΕΜΠ με άντληση στοιχείων από φορείςΠρόσθετη επεξεργασία από Γραφείο
Αντιπροέδρου (Access)

587 φορείς

•

Μητρώο φορέων
(registry)

Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης
(Excel Β)

~1600 εγγραφές

Κατάλογος φορέων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Excel Γ)

~3500 εγγραφές

Κατάλογος φορέων

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Excel Δ_ΜΤΠΥ)

~ 11700
εγγραφές

Κατάλογος φορέων

Βουλή (Excel E_Βουλή)

~ 600 εγγραφές

•
•
•

Βάση αναφοράς για τη διαμόρφωση της
τελικής λίστας φορέων (αντικείμενο της
μελέτης σκοπιμότητας)
Εξέταση φορέων (On-Off) βάσει κριτηρίων

Βάση
αναφοράς

Εξέταση φορέων (Οn-Off) για ένταξη στη
λίστα βάσει κριτηρίων
Ενσωμάτωση των αρχικώς διαφαινόμενων
υποψήφιων φορέων στη τελική λίστα

Εναλλακτικοί
κατάλογοι

q Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία επεξεργασίας των παραπάνω καταλόγων για τη
διαμόρφωση της τελικής λίστας φορέων προς εξέταση και συγκεκριμένα:
§ της εφαρμογής των On-Off κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαίρεση ομάδων φορέων ή
μεμονωμένων φορέων από τον αρχικό κατάλογο αναφοράς,
§ των φορέων που αντλήθηκαν από τους εναλλακτικούς καταλόγους προκειμένου να υποστηρίξουν τη
δραστηριότητα διαμόρφωσης υποθέσεων εργασίας στη βάση των φορέων που περιλαμβάνονται στον αρχικό
κατάλογο των 587 φορέων.
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Επιλογή από αρχική λίστα 587 φορέων (1/2)

Λίστα ΓΛΚ

587 Φορείς

Κριτήρια Εξαίρεσης – Ενδεικτικοί Φορείς

ΔΕΚΟ & Συγκοινωνίες

- 10

Εξαίρεση των ΔΕΚΟ και Φορέων Συγκοινωνιών που αποτελούν αντικείµενο
αποκρατικοποιήσεων (π.χ. ΔΕΗ, ΗΣΑΠ)

Ανεξάρτητες Αρχές

-1

Ειδική κατηγορία – δεν εξετάζεται(ΡΑΕ)

ΔΥΠΕ / Νοσοκοµεία / Ν.4025

- 59

Εξετάζονται στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του Συστήµατος Υγείας. Επίσης πολλοί
φορείς καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν βάσει του Ν.4025/11 (π.χ. Διοίκηση 7ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών
Αθηνών)

Επιµελητήρια & Συνδικαλιστικοί –
Συλλογικοί Φορείς

- 15

Ειδικές κατηγορίες εκτός αντικειµένου µελέτης
(π.χ. Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου)

Ν.3895/10 & Ν.4002/11

- 22

Φορείς που έχουν ήδη συγχωνευθεί / καταργηθεί ή βρίσκονται υπό κατάργηση /
εκκαθάριση – λύση βάσει των σχετικών Νόµων 3895/10 και 4002/11 (π.χ. Εθνικό
Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης)

Άλλοι Συγχωνευόµενοι /
Καταργούµενοι Φορείς

- 14

Φορείς που συγχωνεύτηκαν / καταργήθηκαν / είναι υπό συγχώνευση / κατάργηση
βάσει συγκεκριµένης ρύθµισης (π.χ. Οργανισµός Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών, Ινστιτούτο Νεολαίας)

Αθλητικές Οµοσπονδίες &
Επιτροπές

- 32

Ειδικές κατηγορίες εκτός αντικειµένου µελέτης
(π.χ. Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, Ελληνική Γυµναστική Οµοσπονδία)

Αποκεντρωµένες / Περιφερειακές
Υπηρεσίες

-2

Φορείς που ανήκουν στη δοµή των Υπουργείων (π.χ. Υπηρεσία Συντήρησης
Μνηµείων Ακρόπολης, Κ.Α.Φ. Λιµένος Ελευσίνος-υπό εποπτεία περιφερειακής
υπηρεσίας) και θα εξετασθούν κατά την αναδιοργάνωσή τους

Επιδοτούµενοι Φορείς

- 113

Σωµατεία, Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, Κοινωφελή Ιδρύµατα και άλλα ΝΠΙΔ
που χρηµατοδοτούνται από το κράτος αλλά δεν ανήκουν στο Δ.Τ. (π.χ. Μουσείο
Μπενάκη, ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)

Planet - Deloitte
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Επιλογή από αρχική λίστα 587 φορέων (2/2)

Λίστα ΓΛΚ

587 Φορείς

Κριτήρια Εξαίρεσης – Ενδεικτικοί Φορείς

Ειδικοί Λογαριασµοί (επιδόµατα)

-4

Ειδικές κατηγορίες εκτός βασικού ενδιαφέροντος
(π.χ. Ειδικός Κλάδος Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Ναυτικών, Ειδικός
Λογαριασµός Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών)

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
Ερευνητικού Ιστού

- 14

Ερευνητικοί Φορείς που έχουν ήδη συµπεριληφθεί στο σχετικό Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης του ΥπΠΔΜΘ και πρόκειται να συγχωνευθούν
(π.χ. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Περιβάλλον - Φορείς Διαχείρισης

- 17

Ειδικές κατηγορίες εκτός βασικού ενδιαφέροντος
(π.χ. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς, Φορέας Διαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης)

ΟΤΑ / Φορείς ΟΤΑ

- 154

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί , Παιδικοί Σταθµοί
κλπ. Έχουν αποτελέσει αντικείµενο µεταρρύθµισης στο πλαίσιο του Νόµου
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (π.χ. Ν.Α. Κιλκίς, ΔΕΥΑ Αγρινίου)

Κληροδοτήµατα

-2

Περιορισµένη δυνατότητα παρέµβασης κράτους
(Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών)

Φορείς Παιδείας

- 50

Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Τεχνικές Σχολές, Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, Φορείς
Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστηµίων: Εξετάζονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης (ΥπΠΔΜΘ) (π.χ. Πανεπιστήµιο Κρήτης)

- 13

Επιλεγµένοι Φορείς προς εξαίρεση: Περιφερειακά Αθλητικά Κέντρα (έχουν
προηγηθεί συγχωνεύσεις στον τοµέα µε το Ν.4002/11),και επιλεγµένοι φορείς
Υγείας του Δηµοσίου, λόγω ιδιαιτερότητας του τοµέα (π.χ. ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Εθνικό
Ίδρυµα Κωφών)

65

Για τους φορείς αυτούς καθώς και για έναν αριθµό φορέων που
αντλούνται από τις συµπληρωµατικές λίστες πρόκειται να
διερευνηθεί η δυνατότητα διατύπωσης υπόθεσης εργασίας για
εξέταση συγχώνευσης / κατάργησης / αναδιάρθρωσης

Λοιποί Εξαιρούµενοι Φορείς

ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΙΣ

Planet - Deloitte
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Διαμόρφωση τελικής λίστας φορέων προς αξιολόγηση

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ
ΛΙΣΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΛΙΣΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΕΩΝ

Αγροτική Ανάπτυξη

3

0

3

Αθλητισµός

2

0

2

Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Απασχόληση

6

4

10

Έρευνα & Τεχνολογία

5

12

17

Οικονοµική Ανάπτυξη

10

16

26

Περιβάλλον / Ενέργεια

5

2

7

Πολιτισµός

29

22

51

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

6

2

8

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

65

59

124*

* Συµπεριλαµβάνονται και οι 8 φορείς που εξετάζονται στο πλαίσιο άµεσων και επιλεκτικών παρεμβάσεων (Quick Wins) σε προκαταρτικό
στάδιο της µελέτης
Planet - Deloitte
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Διαθεσιμότητα ποσοτικών στοιχείων φορέων της τελικής λίστας
Από τα στοιχεία που έχουν ήδη δοθεί στον Ανάδοχο έως τώρα προκύπτει ελλιπής διαθεσιµότητα βασικών δεδοµένων,
όπως η δηµοσιονοµική επιβάρυνση και το πλήθος του προσωπικού
2010
Τοµέας Δραστηριότητας

Πλήθος
Φορέων ανά
Τοµέα

Πλήθος
Φορέων µε
Στοιχεία ΤΠ

Πλήθος Φορέων
µε Στοιχεία ΤΠ
(%)

Ύψος ΤΠ
(000 €)

2011

Πλήθος
Φορέων µε
Στοιχεία ΠΔΕ

Πλήθος Φορέων
µε Στοιχεία ΠΔΕ
(%)

Ύψος ΠΔΕ
(000 €)

Πλήθος
Φορέων µε
Στοιχεία ΤΠ

Πλήθος Φορέων
µε Στοιχεία ΤΠ
(%)

Πλήθος
Πλήθος Φορέων µε Ύψος ΠΔΕ
Φορέων µε
Στοιχεία ΠΔΕ (%)
(000 €)
Στοιχεία ΠΔΕ

Ύψος ΤΠ
(000 €)

Αγροτική Ανάπτυξη

3

3

100%

434.119

3

100%

0

2

67%

67.198

2

67%

18.500

Αθλητισµός

2

2

100%

18.735

2

100%

0

2

100%

5.723

2

100%

0

Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Απασχόληση

10

6

60%

427.669

6

60%

538.599

2

20%

775.643

2

20%

189.924

Έρευνα & Tεχνολογία

17

5

29%

2.338

5

29%

2.816

2

12%

2.728

2

12%

18.000

Οικονοµική Ανάπτυξη

26

11

42%

73.446

11

42%

153.680

9

35%

22.927

10

38%

76.020

7

5

71%

3.729

5

71%

3.060

0

0%

0

0

0%

0

51

29

57%

89.661

29

57%

11.154

14

27%

49.724

14

27%

2.439

8

6

75%

41.355

6

75%

10

0

0%

0

0

0%

0

124

67

54%

1.091.051

67

54%

709.319

31

25%

923.943

32

26%

304.882

Περιβάλλον / Ενέργεια / Δηµόσια Έργα
Πολιτισµός
Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική
ΣΥΝΟΛΟ

q

Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συγκέντρωσης των ελλιπών στοιχείων πρωτογενώς από τους Κυρίους
του έργου

q

Παράλληλα διενεργήθηκε δευτερογενής έρευνα από τον Ανάδοχο για τη συµπλήρωση δηµόσια διαθέσιµων
δεδοµένων µε σκοπό την ολοκληρωµένη εικόνα για το δηµοσιονοµικό προφίλ των φορέων

q

Με βάση τα ανωτέρω διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι οι εξεταζόµενοι φορείς επιφέρουν ετήσια
δηµοσιονοµική επιβάρυνση µεγαλύτερη του 1,1 δις ευρώ (στοιχεία 2010 που αντιστοιχούν στο 54% των
υπό εξέταση φορέων)

q

Επισηµαίνονται περιπτώσεις Φορέων, τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα των οποίων περιλαµβάνουν και
παροχές προς δικαιούχους (π.χ. επιδόµατα ανεργίας, αγροτικές αποζηµιώσεις), στοιχείο που συνεκτιµάται
για την εξαγωγή συµπερασµάτων

Planet - Deloitte
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Προκαταρκτικές υποθέσεις άμεσων και επιλεκτικών παρεμβάσεων (quick wins) προς εξέταση
Κατά την έναρξη του έργου, ο Κύριος του Έργου ζήτησε τον εντοπισμό προκαταρκτικών υποθέσεων εργασίας για εξέταση συγχωνεύσεων / καταργήσεων / αναδιάρθρωσης
φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος αναγνώρισε 8 υποθέσεις εργασίας, τις οποίες οι Κύριοι του Έργου (Αντιπροεδρία, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) προώθησε
ως εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή (29/2/2012) και η οποία έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

Υποψήφιος Φορέα

Βασικό Αντικείμενο Φορέα

Υποθέσεις Εργασίας για εξέταση

Απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής

Οργανισµός Κτηµατολογίου
& Χαρτογράφησης Ελλάδος
(ΟΚΧΕ)

Χαρτογραφία, αεροφωτογραφίες, γεωδαισία, GIS

Εξέταση της κατάργησης του ΟΚΧΕ και μεταφορά
αρμοδιοτήτων σε ΥΠΕΚΑ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δεν έγινε αποδεκτή

Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)

Εξεύρεση εργασίας σε άνεργους ναυτικούς,
μεσολάβηση για εξεύρεση εργασίας, τήρηση καταλόγων
ζητήσεως ναυτικών προσφερομένων για ναυτολόγηση
και ανέργων για επιδότηση καθώς και παρέμβαση για
την ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν

Εξέταση της κατάργησης του ΓΕΝΕ και της
απορρόφησης αντικειμένου από τον ΟΑΕΔ και τον
Οίκο του Ναύτη

Έγινε αποδεκτή

Οργανισµός Λαϊκών
Αγορών Αθήνας-Πειραιά

Οργάνωση και λειτουργία λαϊκών αγορών, είσπραξη
ασφαλίστρου και δικαιώματος και απόδοση

Εξέταση της κατάργησης του ΟΛΑΑΠ και της
απορρόφησης αντικειμένου από την Περιφέρεια

Έγινε αποδεκτή

Οργανισµός Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης

Ως ανωτέρω

Εξέταση της κατάργησης του ΟΛΑΘ και της
απορρόφησης αντικειμένου από το Δήμο

Έγινε αποδεκτή

ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ-Εθνική
Χαρτοθήκη

Ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των
χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την
καθημερινή ζωή και τη διοίκηση, σύνταξη ψηφιακού
αρχείου χαρτών, κλπ.

Εξέταση της κατάργησης του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚΕθνική Χαρτοθήκη και της συγχώνευσής του
με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας – Θράκης

Έγινε αποδεκτή

Κρατικό Εργοστάσιο
Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Αναλαμβάνει κυρίως εργασίες συντήρησης και
επιθεώρησης αεροσκαφών πυρόσβεσης (μειωμένο
αντικείμενο μετά το διαχωρισμό από ΕΑΒ)

Εξέταση της κατάργησης του ΚΕΑ και της
συγχώνευσής του με το Εργοστάσιο Αεροκινητήρων &
Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ & ΕΕΟ) της
Πολεμικής Αεροπορίας

Έγινε αποδεκτή

Ελληνική Θαλάσσια Ένωση

Περιορισμένο αντικείμενο (έκδοση περιοδικού Ναυτικής
Ελλάδας, εκδηλώσεις ναυτικής εβδομάδας

Εξέταση της κατάργησης της Ελληνικής Θαλάσσιας
Ένωσης

Δε συζητήθηκε (είχε ήδη
δρομολογηθεί από το αρμόδιο
Υπουργείο)

Κέντρο Έρευνας Θεµάτων
Ισότητας

Έρευνες και μελέτες σε θέματα ισότητας,
χρηματοδοτείται από τη ΓΓ Ισότητας

Εξέταση της κατάργησης του Κέντρου Ερευνών
Ισότητας και της επιλεκτικής μεταφοράς αντικειμένου
στη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Δεν έγινε αποδεκτή

Σημείωση:
Η εισήγηση αποτέλεσε αρχική προσέγγιση που διαμορφώθηκε κατόπιν ειδικής εντολής από τους Κυρίους του Εργου (Αντιπροεδρία, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) στο πλαίσιο της εκπόνησης της «Οριζόντιας Μελέτης
Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων / Αναδιαρθρώσεων Φορέων του Δημοσίου».
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υποθέσεις εργασίας για εξέταση προέκυψαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης, με βάση τα όσα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία διατέθηκαν στον Ανάδοχο έως και
την ημερομηνία σύνταξής τους και επιλέγοντας τους υποψήφιους προς συγχώνευση / κατάργηση / αναδιάρθρωση φορείς από μια εκτενή λίστα φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφαρμόζοντας
κριτήρια, όπως η αναγκαιότητα ύπαρξης, ο βαθμός επικάλυψης/ συμπληρωματικότητας του λειτουργικού αντικειμένου, ο βαθμός ωρίμανσης της εξεταζόμενης υπόθεσης, κλπ.
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση η διερεύνηση της νομικής / θεσμικής εφικτότητας των ανωτέρω υποθέσεων εργασίας και η συλλογή τυχόν ελλιπών οικονομικών και τεχνικών στοιχείων εφόσον αποφασιστεί η
περαιτέρω εξέτασή τους.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου

v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας

v Επόμενα Βήματα

Planet - Deloitte
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Προσέγγιση ομαδοποίησης των φορέων της λίστας με βάση τη θεματική τους συνάφεια
Τομέας Δραστηριότητας
Θεµατική περιοχή 1
1.1

Θεµατική περιοχή 2

1.2

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Η ανάλυση των Φορέων, όσο και η
δημοσιονομική / αναπτυξιακή δυναμική
ανά τομέα δραστηριότητας ή/και ανά
θεματική περιοχή ανέδειξε μια σειρά από
βασικά χαρακτηριστικά τα οποία
αξιοποιήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των
υποθέσεων εργασίας

Planet - Deloitte

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Φορέας

Θεµατική περιοχή 3

Φορέας

Φορέας

Φορέας

ü Το βάθος της ανάλυσης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της κάθε περιοχής δραστηριότητας
ü Δυνατότητα εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση
υποθέσεων, όπου απαιτείται

Βασική θεµατική συνάφεια, η οποία µπορεί να
αναφέρεται σε Τοµέα Πολιτικής (π.χ. Αγροτική Ανάπτυξη,
Περιβάλλον/ Ενέργεια) ή σε κρίσιµες δραστηριότητες
οριζόντιου χαρακτήρα (π.χ. Έρευνα & Τεχνολογία)
Ειδικότερη θεµατική συνάφεια, η οποία οδηγεί σε
επιµέρους οµαδοποιήσεις των φορέων (π.χ. στον Τοµέα
«Πολιτισµός» εξετάζεται περαιτέρω οµαδοποίηση σε
Μουσεία, Ορχήστρες – Ωδεία, Κινηµατογράφος, κλπ.)
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Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Αγροτική Ανάπτυξη

Διαχείριση	
  Πόρων	
  

1. Οργανισμός	
  Ελληνικών	
  Γεωργικών	
  Ασφαλίσεων	
  
2. Οργανισμός	
  Πληρωμών	
  &	
  Ελέγχου	
  Κοινοτικών	
  Ενισχύσεων	
  
Προσανατολισμού	
  &	
  Εγγυήσεων	
  
3. Ταμείο	
  Γεωργίας	
  και	
  Κτηνοτροφίας	
  

Σύνολο Τομέα ‘Αγροτική Ανάπτυξη’

Αθλητισμός

Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/
Απασχόληση

Αθλητικά	
  Κέντρα	
  

1. Ολυμπιακό	
  Αθλητικό	
  Κέντρο	
  Αθηνών	
  "ΣΠΥΡΟΣ	
  ΛΟΥΗΣ"	
  
2. Στάδιο	
  Ειρήνης	
  και	
  Φιλίας	
  

Σύνολο Τομέα ‘Αθλητισμός’

2	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

Εκπαίδευση	
  /	
  Κατάρτιση	
  	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απασχόληση	
  

1. Γραφείο	
  Ευρέσεως	
  Ναυτικής	
  Εργασίας	
  
2. Εθνικό	
  Ινστιτούτο	
  Εργασίας	
  και	
  Ανθρώπινου	
  Δυναμικού	
  
3. Οργανισμός	
  Απασχόλησης	
  Εργατικού	
  Δυναμικού	
  

Σύνολο Τομέα ‘Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Απασχόληση’

Έρευνα & Τεχνολογία
(1/2)

Planet - Deloitte

3	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

Εθνική	
  Σχόλη	
  Δημόσιας	
  Υγείας	
  
Εθνική	
  Σχολή	
  Δικαστικών	
  Λειτουργών	
  
Εθνικό	
  Κέντρο	
  Δημόσιας	
  Διοίκησης	
  και	
  Αυτοδιοίκησης	
  
Ελληνική	
  Εταιρεία	
  Τοπικής	
  Ανάπτυξης	
  και	
  Αυτοδιοίκησης	
  
Ίδρυμα	
  Κρατικών	
  Υποτροφιών	
  
Ινστιτούτο	
  Εκπαίδευσης	
  και	
  Επιμόρφωσης	
  Μελών	
  Τεχνικού	
  
Επιμελητηρίου	
  Ελλάδος	
  
7. Οργανισμός	
  Τουριστικής	
  Εκπαίδευσης	
  και	
  Κατάρτισης	
  

10	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

Ευρωπαϊκά	
  Θέματα	
  

1. Ελληνικό	
  Κέντρο	
  Ευρωπαϊκών	
  Μελετών	
  (ΕΚΕΜ)	
  

Οικονομία	
  

1. Κέντρο	
  Προγραμματισμού	
  και	
  Οικονομικών	
  Ερευνών	
  (ΚΕΠΕ)	
  

Τεχνολογία	
  

1. Εθνικό	
  Δίκτυο	
  Έρευνας	
  &	
  Τεχνολογίας	
  (ΕΔΕΤ)	
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Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Έρευνα & Τεχνολογία
(2/2)

Πολιτικές	
  Επιστήμες	
  	
  

1. Διεθνής	
  Ακαδημία	
  Ελευθερίας	
  
2. Ίδρυμα	
  της	
  Βουλής	
  για	
  τον	
  Κοινοβουλευτισμό	
  και	
  τη	
  Δημοκρατία	
  

Νομική	
  Επιστήμη	
  

1. Ελληνικό	
  Ινστιτούτο	
  Διεθνούς	
  και	
  Αλλοδαπού	
  Δικαίου	
  
2. Ινστιτούτο	
  Αιγαίου	
  του	
  Δικαίου	
  της	
  Θάλασσας	
  και	
  του	
  Ναυτικού	
  
Δικαίου	
  
3. Ινστιτούτο	
  Δημοσίου	
  Διεθνούς	
  Δικαίου	
  και	
  Διεθνών	
  Σχέσεων	
  
4. Ινστιτούτο	
  Κρητικού	
  Δικαίου	
  
5. Κέντρο	
  Διεθνούς	
  και	
  Ευρωπαϊκού	
  Οικονομικού	
  Δικαίου	
  

Ελληνική	
  Γλώσσα	
  

1. Κέντρο	
  Ελληνικής	
  Γλώσσας	
  

Ιστορία	
  

1. Εθνικό	
  Ίδρυμα	
  Μελετών	
  Θεόδωρος	
  Κολοκοτρώνης	
  «Ο	
  Γέρος	
  του	
  
Μοριά»	
  

Άμυνα	
  

1. Ινστιτούτο	
  Αμυντικών	
  Αναλύσεων	
  
2. Κέντρο	
  Έρευνας	
  και	
  Τεχνολογίας	
  Εθνικής	
  Άμυνας	
  

Προστασία	
  του	
  Πολίτη	
  

1. Κέντρο	
  Μελετών	
  Ασφάλειας	
  

Ισότητα	
  

1. Κέντρο	
  Ερευνών	
  για	
  Θέματα	
  Ισότητας	
  

Λοιπά	
  Θέματα	
  	
  

1. Ελληνική	
  Θαλάσσια	
  Ένωση	
  

Σύνολο Τομέα ‘Έρευνα & Τεχνολογία’

Οικονομική Ανάπτυξη
(1/2)

Planet - Deloitte

17	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

Διαχείριση	
  Έργων	
  και	
  
Προγραμμάτων	
  

1. Μονάδα	
  Οργάνωσης	
  της	
  Διαχείρισης	
  Αναπτυξιακών	
  Προγραμμάτων	
  
(Μ.Ο.Δ.)	
  Α.Ε.	
  
2. Ψηφιακές	
  Ενισχύσεις	
  Α.Ε.	
  	
  

Διαχείριση	
  Πόρων	
  

1. Οργανισμός	
  Διαχείρισης	
  Δημοσίου	
  Χρέους	
  
2. Πράσινο	
  Ταμείο	
  

Τουρισμός	
  

1. Ελληνικός	
  Οργανισμός	
  Τουρισμού	
  

Εκθέσεις	
  

1. Πανελλήνιος	
  Έκθεσις	
  Λαμίας	
  
2. Διεθνής	
  Έκθεση	
  Θεσσαλονίκης	
  Α.Ε.	
  	
  
3. Ελληνικές	
  Εκθέσεις	
  -‐	
  HELEXPO	
  Α.Ε.	
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Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Οικονομική Ανάπτυξη
(2/2)

Εξωστρέφεια	
  /	
  
Επενδύσεις	
  

1. Ελληνικός	
  Οργανισμός	
  Εξωτερικού	
  Εμπορίου	
  Α.Ε.	
  
2. Επενδύστε	
  στην	
  Ελλάδα	
  AE	
  
3. Οργανισμός	
  Ασφάλισης	
  Εξαγωγικών	
  Πιστώσεων	
  (ΟΑΕΠ)	
  

Επιχειρηματικότητα	
  /	
  
Καινοτομία	
  

1.
2.
3.
4.

Υπηρεσίες	
  Ασφάλειας	
  

1. Κρατικό	
  Εργοστάσιο	
  Αεροσκαφών	
  

Λαϊκές	
  Αγορές	
  

1. Οργανισμός	
  Λαϊκών	
  Αγορών	
  Αθήνας-‐Πειραιά	
  
2. Οργανισμός	
  Λαϊκών	
  Αγορών	
  Θεσσαλονίκης	
  

Υποδομές	
  /	
  Ακίνητη	
  
Περιουσία	
  

1. Ταμείο	
  Χρηματοδοτήσεως	
  Δικαστικών	
  Κτιρίων	
  
2. Ανώνυμη	
  Εταιρεία	
  Διώρυγα	
  Κορίνθου	
  
3. Εταιρεία	
  Επενδύσεων	
  Ακίνητης	
  Περιουσίας	
  του	
  Δημοσίου	
  	
  

Πιστοποίηση	
  /	
  Έλεγχος	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Σύνολο Τομέα ‘Οικονομική Ανάπτυξη’

Περιβάλλον / Ενέργεια /
Δημόσια Έργα

Εθνικό	
  Σύστημα	
  Διαπίστευσης	
  Α.Ε.	
  
Ελληνικό	
  Ινστιτούτο	
  Μετρολογίας	
  
Ελληνικός	
  Οργανισμός	
  Τυποποιήσεως	
  
Επιτροπή	
  Λογιστικής	
  Τυποποίησης	
  και	
  Ελέγχων	
  
Οργανισμός	
  Βιομηχανικής	
  Ιδιοκτησίας	
  	
  

26	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

Δημόσια	
  Έργα	
  

1. Ινστιτούτο	
  Οικονομίας	
  Κατασκευών	
  

Διαχείριση	
  
Περιβάλλοντος	
  

1. Εθνικό	
  Κέντρο	
  Βιώσιμης	
  και	
  Αειφόρου	
  Ανάπτυξης	
  	
  
2. Οργανισμός	
  Αθήνας	
  
3. Οργανισμός	
  Ρυθμιστικού	
  Σχεδίου	
  και	
  Προστασίας	
  Περιβάλλοντος	
  
Θεσσαλονίκης	
  
4. Κτηματολόγιο	
  ΑΕ	
  
5. Οργανισμός	
  Κτηματολογίου	
  και	
  Χαρτογραφήσεων	
  Ελλάδας	
  

Ενέργεια	
  

1. Κέντρο	
  Ανανεώσιμων	
  Πηγών	
  και	
  Εξοικονόμησης	
  Ενέργειας	
  

Σύνολο Τομέα ‘Περιβάλλον / Ενέργεια’
Planet - Deloitte

Εθνικό	
  Ταμείο	
  Επιχειρηματικότητας	
  και	
  Ανάπτυξης	
  Α.Ε.	
  
Αλεξάνδρεια	
  Ζώνη	
  Καινοτομίας	
  Α.Ε.	
  
Επιστημονικό	
  Πάρκο	
  Πατρών	
  Α.Ε.	
  
Κεφάλαιο	
  Επιχειρηματικών	
  Συμμετοχών	
  Υψηλής	
  Τεχνολογίας	
  

7	
  ΦΟΡΕΙΣ	
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Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Πολιτισμός (1/2)

Μουσεία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Planet - Deloitte

16.
17.
18.
19.
20.

Αρχαιολογικό	
  Μουσείο	
  Ηρακλείου	
  
Αρχαιολογικό	
  Μουσείο	
  Θεσσαλονίκης	
  
Βυζαντινό	
  και	
  Χριστιανικό	
  Μουσείο	
  
Εθνική	
  Πινακοθήκη	
  -‐	
  Μουσείο	
  Αλεξάνδρου	
  Σούτζου	
  
Εθνικό	
  Αρχαιολογικό	
  Μουσείο	
  
Εθνικό	
  Μουσείο	
  Σύγχρονης	
  Τέχνης	
  
Επιγραφικό	
  Μουσείο	
  
Ευρωπαϊκό	
  Κέντρο	
  Βυζαντινών	
  και	
  Μεταβυζαντινών	
  Μνημείων	
  
Κρατικό	
  Μουσείο	
  Σύγχρονης	
  Τέχνης	
  
Λαογραφικό	
  και	
  Εθνολογικό	
  Μουσείο	
  Μακεδονίας-‐Θράκης	
  
Μουσείο	
  Ακρόπολης	
  
Μουσείο	
  Ασιατικής	
  Τέχνης	
  Κερκύρας	
  
Μουσείο	
  Βυζαντινού	
  Πολιτισμού	
  
Μουσείο	
  Ελληνικής	
  Λαϊκής	
  Τέχνης	
  
Μουσείο	
  Ελληνικών	
  Λαϊκών	
  Οργάνων	
  Φοίβου	
  Ανωγειανάκη-‐Κέντρο	
  
Εθνομουσικολογίας	
  
Μουσείο	
  Παύλου	
  και	
  Αλεξάνδρας	
  Κανελλοπούλου	
  
Μουσείο	
  Φυσικής	
  Ιστορίας	
  Απολιθωμένου	
  Δασούς	
  Λέσβου	
  
Νομισματικό	
  Μουσείο	
  
Οργανισμός	
  Ανέγερσης	
  Νέου	
  Μουσείου	
  Ακρόπολης	
  
Πολεμικό	
  Μουσείο	
  

Αρχαιολογικοί	
  	
  Χώροι	
  -‐	
  
Μνημεία	
  

1.
2.
3.
4.

Ενοποίηση	
  Αρχαιολογικών	
  Χώρων	
  και	
  Αναπλάσεις	
  Α.Ε.	
  
Ταμείο	
  Διαχείρισης	
  Πιστώσεων	
  για	
  Εκτέλεσης	
  Αρχαιολογικών	
  Έργων	
  
Ταμείο	
  Αρχαιολογικών	
  Πόρων	
  και	
  Απαλλοτριώσεων	
  
Κέντρο	
  Διαφύλαξης	
  Αγιορείτικης	
  Κληρονομιάς	
  

Εκπαίδευση	
  

1.
2.
3.
4.

Κρατική	
  Σχολή	
  Ορχηστικής	
  Τέχνης	
  
Κρατικό	
  Ωδείο	
  Θεσσαλονίκης	
  
Ωδείο	
  Αθηνών	
  
Προπαρασκευαστικό	
  και	
  Επαγγελματικό	
  Σχολείο	
  Καλών	
  Τεχνών	
  
Πανόρμου	
  Τήνου	
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Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Πολιτισμός (2/2)

Κινηματογράφος	
  

1. Ελληνικό	
  Κέντρο	
  Κινηματογράφου	
  
2. Αρχεία	
  Ταινιών	
  Ελλάδος	
  -‐	
  Ταινιοθήκη	
  της	
  Ελλάδος	
  

Μουσική	
  

1.
2.
3.
4.
5.

Κρατική	
  Ορχήστρα	
  Αθηνών	
  
Κρατική	
  Ορχήστρα	
  Θεσσαλονίκης	
  
Κρατική	
  Ορχήστρα	
  Ελληνικής	
  Μουσικής	
  
Ορχήστρα	
  Λυρικής	
  Σκηνής	
  
Ορχήστρα	
  των	
  Χρωμάτων	
  

Πολιτιστικές	
  Εκδηλώσεις	
  

1.
2.
3.
4.

Εθνική	
  Λυρική	
  Σκηνή	
  
Εθνικό	
  Θέατρο	
  
Ειδικό	
  Ταμείο	
  Οργανώσεως	
  Συναυλιών	
  Κρατικής	
  Ορχήστρας	
  Αθηνών	
  
Ειδικό	
  Ταμείο	
  Οργανώσεως	
  Συναυλιών	
  Κρατικής	
  Ορχήστρας	
  
Θεσσαλονίκης	
  
Ελληνικό	
  Ίδρυμα	
  Πολιτισμού	
  
Ελληνικό	
  Φεστιβάλ	
  Α.Ε	
  
Ευρωπαϊκό	
  Πολιτιστικό	
  Κέντρο	
  Δελφών	
  
Κρατικό	
  Θέατρο	
  Βορείου	
  Ελλάδος	
  
Οργανισμός	
  Μεγάρου	
  Μουσικής	
  Αθηνών	
  
Οργανισμός	
  Μεγάρου	
  Μουσικής	
  Θεσσαλονίκης	
  

5.
6.
7.
8.
9.
10.
Εικαστικές	
  Τέχνες	
  

1. Επιμελητήριο	
  Εικαστικών	
  Τεχνών	
  Ελλάδος	
  

Λοιπά	
  	
  

1. Αθηναϊκό	
  Πρακτορείο	
  Ειδήσεων	
  -‐	
  Μακεδονικό	
  Πρακτορείο	
  Ειδήσεων	
  
Α.Ε.	
  
2. Εθνική	
  Βιβλιοθήκη	
  της	
  Ελλάδος	
  
3. Εθνικό	
  Κέντρο	
  Βιβλίου	
  
4. Οργανισμός	
  Πνευματικής	
  Ιδιοκτησίας	
  
5. Ευρωπαϊκό	
  Κέντρο	
  Επικοινωνίας	
  Πληροφόρησης	
  και	
  Πολιτισμού	
  -‐	
  
Εθνικό	
  Κέντρο	
  Χαρτών	
  και	
  Χαρτογραφικής	
  Κληρονομιάς	
  -‐	
  Εθνική	
  
Χαρτοθήκη	
  (ΕΚΕΠΠ-‐ΕΚΕΧΧΑΚ-‐Εθνική	
  Χαρτοθήκη)	
  

Σύνολο Τομέα ‘Πολιτισμός’

Planet - Deloitte

51	
  ΦΟΡΕΙΣ	
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Ομαδοποίηση φορέων ανά τομέα πολιτικής σε θεματικές περιοχές 6/6

Τομέας Δραστηριότητας

Θεματική Περιοχή

Φορέας

Υγεία / Πρόνοια /
Κοινωνική Πολιτική

Έλεγχος	
  /	
  Πιστοποίηση	
  

1. Εθνικός	
  Οργανισμός	
  Φαρμάκων	
  
2. Ενιαίος	
  Φορέας	
  Ελέγχου	
  Τροφίμων	
  
3. Εθνικό	
  Κέντρο	
  Αξιολόγησης	
  της	
  Ποιότητας	
  και	
  Τεχνολογίας	
  στην	
  Υγεία	
  
Α.Ε.	
  (πρώην	
  ΕΚΕΒΥΛ)	
  
4. Ινστιτούτο	
  Φαρμακευτικής	
  Έρευνας	
  &	
  Τεχνολογίας	
  

Υποδομές	
  /	
  Ακίνητη	
  
Περιουσία	
  

1. Ανώνυμη	
  Εταιρεία	
  Μονάδων	
  Υγείας	
  Α.Ε.	
  
	
  

Υπηρεσίες	
  Υγείας	
  

1. Εθνικό	
  Κέντρο	
  Αιμοδοσίας	
  
2. Εθνικός	
  Οργανισμός	
  Μεταμοσχεύσεων	
  

Ηλεκτρονική	
  
Διακυβέρνηση	
  

1. Ηλεκτρονική	
  Διακυβέρνηση	
  Κοινωνικής	
  Ασφάλισης	
  Α.Ε.	
  

Σύνολο Τομέα ‘Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική ‘

ΣΥΝΟΛΟ 8 ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Planet - Deloitte

8	
  ΦΟΡΕΙΣ	
  

124	
  ΦΟΡΕΙΣ	
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Βασικά χαρακτηριστικά ανά Τομέα Δραστηριότητας / Θεματική Περιοχή (1/4)

Αγροτική Ανάπτυξη
Διαχείριση Πόρων

Αθλητισµός
Αθλητικά Κέντρα

Εκπαίδευση/ Κατάρτιση /
Απασχόληση
Εκπαίδευση / Κατάρτιση
Απασχόληση

Planet - Deloitte

• Η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και οι συνακόλουθες µειώσεις των
επιδοτήσεων αναµένεται να απαιτήσουν απλοποίηση του συστήµατος
διαχείρισης, ελέγχου και πληρωµής
• Η διατήρηση περιφερικών δοµών θα πρέπει να επαναξιολογηθεί υπό το
πρίσµα της χρηστής διοίκησης (ήδη δροµολογείται η αυτοµατοποίηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικούς φορείς προς τους
παραγωγικούς και επιχειρηµατικούς συντελεστές της αγροτικής
οικονοµίας)

• Εξετάζονται φορείς µε αρµοδιότητα τη διαχείριση και λειτουργία βασικών
αθλητικών κέντρων της χώρας, του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ
• Δεδοµένου του κοινού αντικειµένου των υπό εξέταση φορέων, τυχόν
εξοικονόµηση θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα της
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης εγκαταστάσεων και πόρων και της
ενιαίας διαχείρισης των εµπορικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

• Αναφορικά µε τα θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
αναγνωρίζεται η ανάγκη αντιµετώπισής τους ενιαία, σε περιφερειακό
επίπεδο
• Παρατηρείται η διατήρηση δοµών κατάρτισης / απασχόλησης σε ανάλογα
αντικείµενα σε πολλούς φορείς
• Παρατηρούνται επικαλύψεις και συνέργιες αρµοδιοτήτων µεταξύ
Οργανισµών και Υπηρεσιών που µέσω συγχωνεύσεων µπορούν να
αρθούν οι πρώτες και να αξιοποιηθούν οι δεύτερες
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Βασικά χαρακτηριστικά ανά Τομέα Δραστηριότητας / Θεματική Περιοχή (2/4)

Έρευνα & Τεχνολογία
Ευρωπαϊκά
Θέµατα

Οικονοµία

Τεχνολογία

Υγεία

Πολιτικές
Επιστήµες

Νοµική
Επιστήµη

Ελληνική
Γλώσσα

Ιστορία

Άµυνα

Προστασία
του Πολίτη

Ισότητα

Λοιπά Θέµατα

Planet - Deloitte

• Ο τοµέας δραστηριότητας «Έρευνα & Τεχνολογία» περιλαµβάνει φορείς
που ασκούν κατά βάση ερευνητικό και µελετητικό έργο στο επιστηµονικό
αντικείµενο της ευθύνης τους.
• Δεδοµένου ότι επιστηµονικό αντικείµενο των υπό εξέταση φορέων
ποικίλλει, οι όποιες υποθέσεις συγχωνεύσεων δύναται να διατυπωθούν
θα πρέπει να περιορίζονται σε φορείς κοινού ή παρεµφερούς
επιστηµονικού πεδίου (δηλ. εντός της ίδιας θεµατικής περιοχής)
• Πολλοί από τους υπό εξέταση φορείς είχαν συσταθεί στο παρελθόν µε τη
λογική της δηµιουργίας ενός ευέλικτου φορέα, υπό την εποπτεία του
αντίστοιχου Υπουργείου, το οποίο θα αποτελούσε το συµβουλευτικό
βραχίονα (think tank) του εν λόγω Υπουργείου για τα θέµατα της
αρµοδιότητάς τους (π.χ. το ΕΚΕΜ για ευρωπαϊκά θέµατα εποπτεύεται
από το ΥΠΕΞ, το Ινστιτούτο Αµυντικών Αναλύσεων που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κλπ.). Σήµερα, ενδέχεται να έχουν
µετασχηµατιστεί σε κέντρα ερευνών και µελετών µε αντικείµενο συναφές
µε άλλους ερευνητικούς και επιστηµονικούς φορείς
• Απαιτείται ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου των φορέων αυτών υπό τη
συγκυρία της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης και κυρίως η επιλογή
της κεντρικής στρατηγικής κατεύθυνσης ως προς τα εξής:
o της σχέσης µε το δηµόσιο (διατήρηση του status quo ή
αποδέσµευση από το δηµόσιο)
o της µεταφοράς µόνο του υποστηρικτικού µηχανισµού για τη
χάραξη της πολιτικής κάθε Υπουργείου εντός της δοµής του
Υπουργείου ή όχι
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Βασικά χαρακτηριστικά ανά Τομέα Δραστηριότητας / Θεματική Περιοχή (3/4)

Οικονοµική Ανάπτυξη

Διαχείριση Πόρων

Τουρισµός

Υποδοµές/ Ακίνητη
Περιουσία

Εξωστρέφεια /
Επενδύσεις

Υπηρεσίες
Ασφάλειας

Επιχειρηµατικότητα
/ Καινοτοµία

Λαϊκές Αγορές

Εκθέσεις

Πιστοποίηση /
Έλεγχος

Διαχείριση Έργων
& Προγραµµάτων

• Ανάγκη επαναπροσδιορισµού του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
ΕΣΠΑ και αναγκών σε ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσµατική
υλοποίησή του
• Εντοπίζονται ευκαιρίες συνεργιών σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας µε
αναπτυξιακή προοπτική (π.χ τουρισµός) µέσω συγχώνευσης οργανισµών
µε παραπλήσιο / συµπληρωµατικό αντικείµενο δραστηριότητας
• Ιδιαίτερα σηµαντικές ευκαιρίες για τη δηµιουργία συνεργιών µέσω
συντονισµένων πρωτοβουλιών για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία
και την εξωστρέφεια
• Παρατηρούνται επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ Οργανισµών και της
κεντρικής διοίκησης συντηρώντας µη αποδοτικές δαπάνες
• Περιλαµβάνονται φορείς µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία, διεθνείς
διασυνδέσεις και µοναδικότητα σε βασικές αρµοδιότητές τους, η διατήρηση
των οποίων ανάγεται σε θέµα στρατηγικής σηµασίας

Περιβάλλον / Ενέργεια /
Δηµόσια Έργα
Έρευνα / Μελέτες

Διαχείριση
Περιβάλλοντος

• Παρατηρείται κατακερµατισµός αρµοδιοτήτων σε επιµέρους φορείς οι
οποίες µπορούν να ενταχθούν στην κεντρική Δηµόσια Διοίκηση

Δηµόσια Έργα

Planet - Deloitte
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Βασικά χαρακτηριστικά ανά Τομέα Δραστηριότητας / Θεματική Περιοχή (4/4)

Πολιτισµός

Μουσεία

Αρχαιολογικοί
Χώροι

Κινηµατογράφος

Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις

Μουσική

Εκπαίδευση
Λοιπά
(Ενηµέρωση)

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική
Έλεγχος και
Πιστοποίηση

Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση

Υπηρεσίες
Υγείας

Υποδοµές /
Ακίνητη Περιουσία

Planet - Deloitte

• Ο τοµέας πολιτικής «Πολιτισµός» λόγω της φύσης του, καλύπτει ένα µεγάλο και
ετερόκλητο εύρος θεµατικών περιοχών, κάθε µία από τις οποίες έχει µεγάλο
ειδικό βάρος για την κοινωνία αλλά και τη χώρας µας γενικότερα.
• Αν και το πλήθος των εµπλεκόµενων φορέων είναι µεγάλο εντούτοις λόγω της
φύσης και της θεµατικής εξειδίκευσης τους, δεν προκύπτει περιθώριο πολλών
και µεγάλης κλίµακας παρεµβάσεων σε επίπεδο συγχωνεύσεων /
καταργήσεων / αναδιαρθρώσεων
• Πολλοί φορείς που περιλαµβάνονται στη λίστα αφορούν σε µουσεία τα οποία
είναι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ και εποµένως οι προτεινόµενες
παρεµβάσεις αφορούν στις αρµοδιότητες και τη δοµή του Υπουργείου.
Δεδοµένου ότι πραγµατοποιούνται παράλληλες πρωτοβουλίες στην δηµόσια
διοίκηση, η ύπαρξη συνολικής κατεύθυνσης ενδέχεται να επηρεάσει τις όποιες
υποθέσεις εργασίες διατυπωθούν στην παρούσα µελέτη.
• Γενικά ο πολιτισµός αποτελεί έναν τοµέα που απορροφά εν γένει µεγάλο
µερίδιο της κρατικής χρηµατοδότησης, που όµως κατανέµεται σε πολλές και
κατακερµατισµένες δραστηριότητες. Σε περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης, το
ζητούµενο είναι η εξοικονόµηση δαπανών από αποσπασµατικές
δραστηριότητες που έχουν περιορισµένη ή και µηδενική συµβολή στο συνολικό
πολιτιστικό αποτέλεσµα.

• Οι ιδιαιτερότητες του χώρου της υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής πολιτικής και
η τρέχουσα σχετική µεταρρυθµιστική δυναµική περιορίζουν τις δυνατότητες
εκτεταµένου σχεδιασµού στη συγκεκριµένη περιοχή
• Παρόλα αυτά, εντοπίζονται ευκαιρίες επιχειρησιακών συνεργιών και
εξοικονοµήσεων δαπανών από την υλοποίηση συγχωνεύσεων, αλλά και
περιπτώσεις επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µε φορείς άλλων περιοχών
πολιτικής
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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Αποτελέσματα εξέτασης φορέων της τελικής λίστας ως προς τη δυνατότητα διαμόρφωσης
υποθέσεων εργασίας
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται η προσέγγιση εξέτασης των φορέων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
μελέτης και η ομαδοποίησή τους ως προς τη δυνατότητα διαμόρφωσης υποθέσεων εργασίας για εξέταση συγχώνευσης /
κατάργησης / αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

73 φορείς περιλαμβάνονται τουλάχιστον
σε μία υπόθεση εργασίας

Εξέταση 124
φορέων του
Δημοσίου
(τελική λίστα)

26 φορείς που εξετάστηκαν και για τους
οποίους η διαμόρφωση υπόθεσης
εργασίας προϋποθέτει την ύπαρξη
κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης και
εξέτασης του αντίστοιχου τομέα
πολιτικής στο σύνολό του

25 φορείς που εξετάστηκαν και δεν
εντάσσονται σε υπόθεση εργασίας στην
παρούσα φάση

Planet - Deloitte

46
υποθέσεις εργασίας για
εξέταση συγχωνεύσεων /
καταργήσεων /
αναδιαρθρώσεων

• Υποθέσεις εργασίας για εξέταση
καταργήσεων φορέων με αντικείμενο που δε
δικαιολογεί την αυτοτελή λειτουργία τους ή με
αντικείμενο που δεν είναι δημοσίου
ενδιαφέροντος
• Υποθέσεις εργασίας για εξέταση
συγχωνεύσεων φορέων με συναφές /
συμπληρωματικό αντικείμενο
• Υποθέσεις εργασίας για εξέταση
αναδιάρθρωσης δραστηριοτήτων φορέων με
μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων σε
Υπουργεία ή/και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανάλυση προϋποθέσεων στο πλαίσιο ευρύτερων κεντρικών
επιλογών πολιτικής για τη διαμόρφωση ενδεχόμενων
υποθέσεων για τους εξής φορείς:
•
•
•
•

ΜΟΔ ΑΕ
ΕΔΕΤ
ΗΔΙΚΑ
Φορείς του Τομέα Πολιτισμού

Φορείς που εξετάστηκαν και αρχικά δεν προέκυψαν
σημαντικές ενδείξεις για ένταξή τους σε υπόθεση εργασίας με
βάση έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: το
αντικείμενο, τα αναπτυξιακά κριτήρια, τα διαθέσιμα
δημοσιονομικά δεδομένα

29

Προϋποθέσεις για τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας για εξέταση αναδιάρθρωσης φορέων του
δημοσίου ο καθορισμός κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας όλων των συναρμόδιων φορέων σε επίπεδο τομέα πολιτικής (1/3)
Τομέας Δραστηριότητας: Οικονομική Ανάπτυξη / Διαχείριση Έργων & Προγραμμάτων
Φορέας υπό εξέταση (τελική λίστα): Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.

q

Η ΜΟΔ συστήθηκε με σκοπό την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων
από την Ε.Ε. αναπτυξιακών προγραμμάτων, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε συστήματα, μεθόδους και
διαδικασίες και σε υλικοτεχνική υποδομή.

q

Η ΜΟΔ αποτελεί σήμερα το βασικό φορέα που στελεχώνει και υποστηρίζει τη Δημόσια Διοίκηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της που
ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ. Μέσω σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών η ΜΟΔ έχει επιτύχει την
προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από , την ιδιωτική αγορά, τα οποία σήμερα στη συντριπτική τους πλειοψηφία στελεχώνουν τις
αρμόδιες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης συμπληρωματικά προς επιλεγμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

q

Το μεγάλο πλήθος εργαζομένων που ασχολούνται σήμερα σε θέματα υλοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, τόσο από την
πλευρά της ΜΟΔ (περίπου 1200 στελέχη, στοιχεία 2010) όσο και από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης και το συνεπακόλουθο κόστος
αυτού, συνυπολογίζοντας επιπλέον το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών, υπερβαίνει ποσοστιαία σημαντικά τις διεθνείς μετρικές για το
εύλογο του κόστους διαχείρισης / διοίκησης προγραμμάτων και έργων και αναδεικνύει την ανάγκη επαναξιολόγησης και εξορθολογισμού
του ΣΔΕ και των απαιτούμενων πόρων του στην κατεύθυνση της απλοποίησης, μείωσης κόστους και αύξησης της αποτελεσματικότητας.

q

Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη ΜΟΔ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνολικού επαναπροσδιορισμού του ΣΔΕ του
ΕΣΠΑ και της επανοριοθέτησης των ρόλων σε αυτό μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, της ΜΟΔ και του ιδιωτικού τομέα (outsourcing),
συναξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και το κόστος των εναλλακτικών επιλογών. Λόγω της κρίσιμης φάσης στην οποία βρίσκεται το
ΕΣΠΑ και της εξαιρετικά μεγάλης σημασίας του για τη ελληνική οικονομία, ειδικά κατά την τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία, δεν θα
πρέπει να διαταραχθεί το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ με αποσπασματικές ενέργειες και χωρίς εμπεριστατωμένη μελέτη.

q

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι βρίσκεται υπό διαδικασία εξέτασης από την Ε.Ε. αίτημα των εθνικών αρχών
για χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΜΟΔ από το ΕΣΠΑ, Εφ’ όσον το αίτημα γίνει αποδεκτό το 95% του κόστους λειτουργίας της ΜΟΔ
θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε., όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών, ενώ το αντίστοιχο κόστος στελεχών
της δημόσιας διοίκησης δεν είναι επιλέξιμο και επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.

Προϋπόθεση για τη διατύπωση ενδεχόμενης υπόθεσης εργασίας για εξέταση αναδιάρθρωσης για τους
φορείς διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, ο επαναπροσδιορισμός του συνολικού συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου του ΕΣΠΑ και των ρόλων μεταξύ δημόσιας διοίκησης, ΜΟΔ και ιδιωτικού τομέα
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Προϋποθέσεις για τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας για εξέταση αναδιάρθρωσης φορέων του
δημοσίου ο καθορισμός κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας όλων των συναρμόδιων φορέων σε επίπεδο τομέα πολιτικής (2/3)
Τομέας Δραστηριότητας: Πολιτισμός
Φορείς πολιτισμού υπό εξέταση (τελική λίστα): 51
q

Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει υπερπληθώρα δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, οι οποίοι είτε εκτελούν πολιτιστική
δραστηριότητα (π.χ. θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, αρχαίο δράμα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία, κλπ.) είτε δραστηριοποιούνται στην
οργάνωση, την προβολή του πολιτισμού και τη διαχείριση πόρων (π.χ. Εθνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, κλπ.) επιβαρύνοντας σημαντικά ως σύνολο
τον κρατικό προϋπολογισμό.

q

Οι φορείς αυτοί, που λειτουργούν είτε ως οργανικές μονάδες του Υπ. Πολιτισμού, είτε ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, παρουσιάζουν μεγάλες
επικαλύψεις στις δραστηριότητές τους, μεγάλη γεωγραφική διασπορά και μέγεθος που ποικίλλει, με την πλειοψηφία να αφορά φορείς το μικρό μέγεθος
και το πλαίσιο λειτουργίας των οποίων κατά τεκμήριο δεν συμβάλλει στην παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας.

q

Εκτιμάται ότι λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης και της επιβεβλημένης ανάγκης περιορισμού του δημοσιονομικού κόστους, οι φορείς του χώρου
του πολιτισμού θα συρρικνωθούν και θα αντιμετωπίσουν αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης, οξύνοντας τα προβλήματα λειτουργίας και παραγωγής
πολιτιστικού έργου που αντιμετωπίζουν ήδη. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό και με την εντεινόμενη δυσκολία εξεύρεσης ιδιωτικών πόρων και
χορηγιών, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των φορέων που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μερίδιο από τους διαρκώς μειούμενους
διαθέσιμους πόρους προκειμένου να μπορέσουν να ‘επιβιώσουν’, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται ότι οι φορείς αυτοί παράγουν απαραίτητα υψηλού
επιπέδου πολιτιστικό έργο.

q

Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που έχει ο τομέας του πολιτισμού για τη χώρα, απαιτείται η εκπόνηση στρατηγικού
και επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα του πολιτισμού, με στόχο τη διατύπωση κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων και καταλήγοντας σε κεντρικές
επιλογές για το είδος και το επίπεδο της πολιτιστικής δραστηριότητας της χώρας που είναι επιθυμητά και σκόπιμα και συνεπακόλουθα στην διάθεση
δημοσιονομικών πόρων, με όρους προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή πολιτιστικού έργου, ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
δραστηριότητας, αλλά και ανταποδοτικότητας σε πλήρη συμφωνία με τις κεντρικές επιλογές.

q

Η εξειδίκευση της στρατηγικής αυτής η οποία εκφεύγει του αντικειμένου της παρούσας μελέτης, αναμένεται να οδηγήσει στην διατύπωση επιλογών για
την αναδιάρθρωση του χάρτη των δημόσιων πολιτιστικών φορέων και στη διατύπωση προτάσεων για πιθανές αναδιαρθρώσεις / συγχωνεύσεις /
καταργήσεις ορισμένων εξ αυτών.

Προϋπόθεση για τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας για εξέταση αναδιαρθρώσεων / συγχωνεύσεων / καταργήσεων για
τους φορείς του πολιτισμού η διατύπωση στρατηγικών κατευθύνσεων και επιλογών στον τομέα του πολιτισμού
Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης διατυπώνονται υποθέσεις εργασίας για 26 από τους 51 φορείς του τομέα πολιτισμού,
για τους οποίους εντοπίζονται εύλογα ζητήματα προς αντιμετώπιση ανεξάρτητα από τις κεντρικές κατευθύνσεις για τη διευθέτηση
θεμάτων που αφορούν την οργάνωση του τομέα πολιτισμού
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Προϋποθέσεις για τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας για εξέταση αναδιάρθρωσης φορέων του
δημοσίου ο καθορισμός κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας όλων των συναρμόδιων φορέων σε επίπεδο τομέα πολιτικής (3/3)
Φορέας υπό εξέταση (τελική λίστα): ΕΔΕΤ, ΗΔΙΚΑ

q Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ) συστήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών και
πληροφορικής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Η δραστηριότητά του παρουσιάζει συνάφεια με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ που αποτελεί το
φορέα παροχής δικτυακής υποδομής της δημόσιας διοίκησης και με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που αποτελεί οργανική μονάδα του
Υπουργείου Παιδείας και παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης όλων των σχολικών μονάδων.
q Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), τέως ΚΗΥΚΥ, συστήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
μηχανογράφησης και πληροφορικής υποστήριξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, και ως εκ τούτου ο ρόλος της είναι
ιδιαίτερα σημαντικός στην υλοποίηση κρίσιμων και επειγόντων έργων (π.χ. συστήματα υποστήριξης της αναδιάρθρωσης ασφαλιστικών
ταμείων, συστήματα φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, ηλεκτρονική συνταγογράφηση), ενώ η δραστηριότητα της εκτελείται εσωτερικά
και από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορικής ορισμένων από τα μεγάλα ταμεία (πχ. ΙΚΑ).
Με βάση τα ανωτέρω, είναι εύλογο η εξέταση της σκοπιμότητας λήψης απόφασης τυχόν αναδιάρθρωσης των ανωτέρω φορέων να πρέπει να
γίνει στη λογική της συνεξέτασης του ρόλου των συναρμόδιων φορέων ανά τομέα δραστηριότητας και σε συνδυασμό με την επανεξέταση του
ρόλου του ιδιωτικού τομέα λαμβάνοντας υπόψιν:
• την ανάγκη δημιουργίας οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο δημοσίου με επιλογές που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε
εξειδικευμένα στελέχη και τεχνογνωσία που λόγω ιδιαιτερότητας του τομέα συνεχώς εξελίσσεται
• την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιλογών με έμφαση στην ουσιαστική κοστολόγηση των εναλλακτικών
επιλογών
• τις επείγουσες και κρίσιμες ανάγκες έγκαιρου και αποτελεσματικού σχεδιασμού και υλοποίησης των μεγάλων πληροφοριακών
συστημάτων του δημόσιου τομέα

Προϋπόθεση για τη διατύπωση ενδεχόμενης υπόθεσης εργασίας για εξέταση αναδιάρθρωσης των ανωτέρω φορέων η
συνεξέταση του ρόλου των συναρμόδιων φορέων ανά τομέα δραστηριότητας και σε συνδυασμό με την επανεξέταση του
ρόλου του ιδιωτικού τομέα
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Φορείς που εξετάστηκαν και δεν εντάσσονται σε υπόθεση εργασίας στην παρούσα φάση
Κύρια	
  Χαρακτηριστικά	
  

Φορέας	
  της	
  τελικής	
  λίστας	
  	
  

•

Οργανισμοί που έχουν πρόσφατα συσταθεί με σημαντική αναπτυξιακή
δυναμική, αποτελώντας ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς

•
•

Πράσινο Ταμείο
Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη
(ΕΤΕΑΝ)

•

Φορείς της λίστας για τους οποίους λήφθηκε απόφαση συγχώνευσης
ενώ ήταν σε εξέλιξη η παρούσα μελέτη (Διυπουργική Επιτροπή
29/2/2012)

•
•

Ελληνικές Εκθέσεις- HELEXPO Α.Ε.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.)

•

Τεχνολογικά & Επιστημονικά Πάρκα: Εντοπίζεται η ανάγκη συνολικής
θεώρησης και επαναξιολόγησης της λειτουργίας τους σε σχέση με το
σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν αρχικά, τις σημερινές ανάγκες
αλλά και τις προοπτικές με σκοπό τον καθορισμό στρατηγικής για την
ενιαία αντιμετώπιση των σχημάτων αυτών

•
•

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Φορείς που έχουν προκύψει από πρόσφατες αποφάσεις
συγχωνεύσεων δημόσιων φορέων και εκτιμάται ότι θα πρέπει πρώτα
να λειτουργήσουν με τη νέα τους μορφή πριν τη διατύπωση υπόθεσης
για την ενδεχόμενη συγχώνευση /κατάργηση/ αναδιάρθρωσή τους

•

Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης

•

Φορείς που αποτελούν την εποπτική αρχή συγκεκριμένου
επαγγελματικού κλάδου

•

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

•

Φορείς σε καθεστώς µη λειτουργίας για τους οποίους πρέπει να
θεσµοθετηθεί η λύση τους

•
•

Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής
Τεχνολογίας
Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.

•

•

Φορείς που είτε λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου είτε λόγω ειδικών
συνθηκών δεν εντάσσονται σε υπόθεση εργασίας στην παρούσα
φάση
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Εξέταση Φορέων, Διαμόρφωση και Ανάλυση Υποθέσεων Εργασίας προς εξέταση (1/3)
Για την παρουσίαση των προτεινόμενων Υποθέσεων Εργασίας χρησιμοποιήθηκε το τυποποιημένο υπόδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω
και το οποίο χωρίζεται σε τρεις βασικές περιοχές:
Α. Εξέταση Φορέων
Β. Περιγραφή Υπόθεσης Εργασίας προς εξέταση
Γ. Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς εξέταση

Α. Εξέταση Φορέων
Φορέας

Φορέας Α

Τίτλος/ Νομική Μορφή Φορέα /
Εποπτεύουσα Αρχή

Φορέας Β
Τίτλος/ Νομική Μορφή Φορέα /
Εποπτεύουσα Αρχή

Αρμοδιότητες

Β. Περιγραφή Υπόθεσης Εργασίας
προς Εξέταση
Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

Ταυτότητα φορέα:
Αρμοδιότητες και δραστηριότητας φορέων
Οργάνωση και λειτουργία φορέων
Οργάνωση /
Λειτουργία

Γ. Ανάλυση
Υπόθεσης
Εργασίας
προς
Εξέταση

Βαθμός χρησιμότητας
– σημαντικότητας

Βαθμός επικάλυψης

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα
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Εξέταση Φορέων, Διαμόρφωση και Ανάλυση Υποθέσεων Εργασίας προς εξέταση (2/3)
Α. Εξέταση Φορέων
Στην ενότητα Εξέταση Φορέων αποτυπώνονται οι υπό εξέταση φορείς σύμφωνα με τα παρακάτω:
• Ταυτότητα Φορέα: Περιλαμβάνεται η αποτύπωση των κύριων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του φορέα καθώς και τα βασικά
στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του, η γεωγραφική του θέση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ. Η πληροφορία που
αποτυπώνεται στην ενότητα αυτή βασίζεται σε δευτερογενή έρευνα (έρευνα γραφείου/desk research) που πραγματοποιήθηκε για την
καταγραφή και μελέτη του διαθέσιμου υλικού (νόμος σύστασης, κανονισμός λειτουργίας, ανακοινώσεις, απολογισμός δράσεων,
διαδίκτυο, κ.λπ.) καθώς επίσης και στη γνώση και εκτενή εμπειρία του συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου και
των εποπτευόμενων φορέων. Σημειώνεται ότι η διενέργεια επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς για πρωτογενή συλλογή στοιχείων
δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
• Αναπτυξιακά Κριτήρια: οι φορείς βαθμολογήθηκαν ως προς τρία προκαθορισµένα αναπτυξιακά κριτήρια, και συγκεκριµένα
• το βαθµό χρησιµότητας και σηµαντικότητάς του: αποτελεί την εκτίµηση της σηµαντικότητας της δραστηριότητας του φορέα, σε
συνδυασµό µε την εκτιµώµενη προοπτική της να υποστηρίξει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία
• το βαθµό επικάλυψης του αντικειµένου: δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν άλλοι Φορείς που παρέχουν την ίδια ή παραπλήσια
υπηρεσία
• την επαφή µε τον πολίτη/επιχείρηση: δηλαδή κατά πόσο η λειτουργία του Φορέα επηρεάζει την καθηµερινότητα των πολιτών /
επιχειρήσεων
Η βαθµολογία για κάθε κριτήριο αποτυπώνεται µε Harvey Balls (σύµβολα που χρησιµοποιούνται για την οπτική αποτύπωση
ποιοτικών πληροφοριών) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα και συνοδεύεται από σχετική τεκµηρίωση στα αντίστοιχα πεδία.
Βαθμολογία (Harvey Balls)

Πολύ Χαμηλό Χαμηλό

Μέσο

Υψηλό

Πολύ Υψηλό

• Δηµοσιονοµικά Δεδοµένα: Περιλαµβάνονται τα βασικά διαθέσιµα δηµοσιονοµικά στοιχεία για κάθε φορέα. Σηµειώνεται ότι τα κύρια
στοιχεία για την αποτύπωση της δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης των φορέων είναι η χρηµατοδότηση του φορέα από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Στη συγκεκριµένη ενότητα έχουν περιληφθεί τα στοιχεία που είναι
διαθέσιµα για κάθε φορέα και µπορούν να στοιχειοθετήσουν τη δηµοσιονοµική επιβάρυνση και εν γένει την οικονοµική τους
κατάσταση. Η κύρια πηγή των στοιχείων αυτών είναι το ΓΛΚ και τυχόν άλλες ελεύθερα διαθέσιµες πηγές (π.χ. ιστοσελίδες φορέων,
δηµοσιευµένοι ισολογισµοί, κ.λπ.)
Planet - Deloitte
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Εξέταση Φορέων, Διαμόρφωση και Ανάλυση Υποθέσεων Εργασίας προς εξέταση (3/3)

Β. Περιγραφή Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης εργασίας για την εξέταση συγχώνευσης / κατάργησης /
αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του φορέα (ή των φορέων) που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι η εκάστοτε υπόθεση
πέρα από τους εξεταζόμενους φορείς, μπορεί να περιλαμβάνει φορείς εκτός της λίστας που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη αλλά και
Υπουργεία τα οποία δύνανται να απορροφούν το σύνολο ή μέρος των υπό εξέταση προς κατάργηση / συγχώνευση / αναδιάρθρωση
φορέων.
Γ. Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:
• οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στο να προταθεί η εν λόγω υπόθεση εργασίας,
• ποιοτική εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους ως προς την εξοικονόμηση πόρων αλλά και ως προς τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας.
• αναφορές σε σχετικές διεθνείς πρακτικές για ανάλογες δραστηριότητες που ασκούνται από φορείς του δημοσίου ή και του ιδιωτικού
τομέα (εφόσον κρίνεται σκόπιμο).
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, γίνεται αναφορά σε ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την
υλοποίηση προτεινόμενης υπόθεσης εργασίας.

Planet - Deloitte
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (1/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

1.	
  Αγροτική	
  Ανάπτυξη	
  
1.1.	
  Διαχείριση	
  
Πόρων	
  

1.1.1

Συγχώνευση του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

• Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
• Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.1..2

Κατάργηση του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2.	
  Αθλητισμός	
  
2.1.1

2.1.	
  Αθλητικά	
  Κέντρα	
  

Συγχώνευση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθηνών (OAKA) και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
(ΣΕΦ)

• Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

3.	
  Εκπαίδευση	
  /	
  Κατάρτιση	
  /	
  Απασχόληση	
  (1/2)	
  
3.1.	
  Εκπαίδευση	
  /	
  	
  
Κατάρτιση	
  	
  	
  

3.1.1

Κατάργηση Ο.Τ.Ε.Κ. με παράλληλη μεταφορά
επιλεγμένων αρμοδιοτήτων σε λοιπές δομές
εκπαίδευσης και κατάρτισης

• Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3.1.2

Απορρόφηση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών από το ΕΚΔΔΑ
3.1.3

Συγχώνευση της ΕΕΤΑΑ , του ΙΤΑ και της ΠΕΤΑ και
μεταφορά του εκπαιδευτικού έργου της ΕΕΤΑΑ στο
ΕΚΔΔΑ
Planet - Deloitte

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι)
• Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)
• Ελληνικής Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
• Εταιρεία Πληροφόρησης - Επιμόρφωσης και Τοπικής
Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ)
• Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (ΙΤΑ)
• Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (2/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

3.	
  Εκπαίδευση	
  /	
  Κατάρτιση	
  /	
  Απασχόληση	
  (2/2)	
  
3.2.1

3.2.	
  Απασχόληση	
  	
  

Απορρόφηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

• Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

3.2.2

Κατάργηση και συγχώνευση του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) με τον ΟΑΕΔ

QW

• Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

• Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

4.	
  Έρευνα	
  &	
  Τεχνολογία	
  (1/3)	
  
4.1.	
  Ευρωπαϊκά	
  
Θέματα	
  

4.1.1

Κατάργηση του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών
Μελετών

• Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

• Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

• Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο
Γέρος του Μοριά»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4.2.1

4.2.	
  Οικονομία	
  

Κατάργηση του Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών
4.3.1

4.3.	
  Ιστορία	
  

Κατάργηση του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά»
4.4.1

4.4.	
  Άμυνα	
  

Κατάργηση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων
(ΙΑΑ) και του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας
Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) και μεταφορά
επιλεγμένων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε
άλλους φορείς

• Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων

QW (Quick Win): Άμεσες και επιλεκτικές παρεμβάσεις – Προκαταρκτικές υποθέσεις προς εξέταση από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 29/2/2012
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

• Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (3/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

4.	
  Έρευνα	
  &	
  Τεχνολογία	
  (2/3)	
  
4.5.	
  Πολιτικές	
  
	
  	
  	
  Επιστήμες	
  	
  

4.5.1

Κατάργηση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
(ΔΑΕ)

• Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

4.5.2

Κατάργηση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

4.6.	
  Νομική	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  Επιστήμη	
  

4.6.1

Κατάργηση του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου, του Ελληνικού Ινστιτούτου
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ινστιτούτου
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

• Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου
• Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
• Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4.6.2

Κατάργηση του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου

• Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

• Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του
Ναυτικού Δικαίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4.6.3

Κατάργηση του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της
Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου
4.7.1

4.7.	
  Ισότητα	
  

Κατάργηση του Κ.Ε.Θ.Ι. και η μεταφορά της
δραστηριότητάς του στη Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων
QW

• Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4.8.1

4.8.	
  Λοιπά	
  Θέματα	
  

Κατάργηση της Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης

• Ελληνική Θαλάσσια Ένωση

QW

QW (Quick Win): Άμεσες και επιλεκτικές παρεμβάσεις – Προκαταρκτικές υποθέσεις προς εξέταση από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 29/2/2012

Planet - Deloitte

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (4/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

5.	
  Οικονομική	
  Ανάπτυξη	
  (1/2)	
  
5.1.1

5.1.	
  Τουρισμός	
  

Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού με μεταφορά επιλεγμένων
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες

• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5.2.1

5.2.	
  Εκθέσεις	
  

5.3.	
  Εξωστρέφεια	
  /	
  
Επενδύσεις	
  	
  
5.4.	
  Υποδομές	
  /	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ακίνητη	
  
Περιουσία	
  

Κατάργηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και
μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ ή/και Επιμελητήρια
5.3.1

Συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού
Εμπορίου και του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων

• Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
• Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5.4.1

Κατάργηση Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων με μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης
των σχετικών εισπράξεων στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και κατάργηση αρμοδιοτήτων
ανέγερσης δικαστικών κτιρίων και σωφρονιστικών
καταστημάτων (λόγω επικάλυψης από Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.)

• Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5.4.2

Κατάργηση Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας της
Κορίνθου και μεταφορά αρμοδιοτήτων στον
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ ΑΕ) ή σε
άλλο Οργανισμό Λιμένος.

5.5.	
  Υπηρεσίες	
  
	
  	
  	
  Ασφάλειας	
  

• Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου

5.5.1

Κατάργηση του KEA και η μεταφορά της
δραστηριότητάς του στο Εργοστάσιο Αεροκινητήρων
& Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΕΡΓ. Α/Κ & ΕΕΟ)
QW

• Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών
• Εργοστάσιο Αεροκινητήρων & Ειδικών Επιχειρησιακών
Οχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας

QW (Quick Win): Άμεσες και επιλεκτικές παρεμβάσεις – Προκαταρκτικές υποθέσεις προς εξέταση από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 29/2/2012

Planet - Deloitte

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

40

Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (5/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

5.	
  Οικονομική	
  Ανάπτυξη	
  (2/2)	
  
5.7.	
  Λαϊκές	
  
	
  	
  	
  Αγορές	
  

5.7.1

Κατάργηση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας – Πειραιά και του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης

• Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά
• Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

QW

6.	
  Περιβάλλον	
  /	
  Ενέργεια	
  
6.1.	
  Διαχείριση	
  
	
  	
  Περιβάλλοντος	
  

6.1.1

Κατάργηση του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ και μεταφορά
αρμοδιοτήτων στο ΥΠΕΚΑ ή/και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

• Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ)
• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

5.5.1

Κατάργηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και μεταφορά
αρμοδιοτήτων σε ΥΠΕΚΑ και Κτηματολόγιο Α.Ε.

• Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

• Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΥΜΕΔΙ)

QW

6.2.1

6.2.	
  Δημόσια	
  Έργα	
  

Κατάργηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) και μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

7.	
  Πολιτισμός	
  (1/3)	
  
7.1.1

7.1.	
  Μουσεία	
  

Κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου
Μουσείου Ακρόπολης και μεταβίβαση τυχόν
εκκρεμοτήτων στο νέο φορέα που έχει συσταθεί για
τη λειτουργία του Μουσείου (Μουσείο Ακρόπολης,
ΝΠΔΔ)

7.1.2

Απορρόφηση της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

• Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
• Μουσείο Ακρόπολης

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μνημείων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (περιφερειακή υπηρεσία)

QW (Quick Win): Άμεσες και επιλεκτικές παρεμβάσεις – Προκαταρκτικές υποθέσεις προς εξέταση από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 29/2/2012

Planet - Deloitte

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (6/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

7.	
  Πολιτισμός	
  (2/3)	
  
7.1.3

7.1.	
  Μουσεία	
  

Συγχώνευση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και του
Μουσείου Λαϊκών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη-Κέντρο
Εθνομουσικολογίας
7.1.4

Συνένωση των μουσείων που λειτουργούν ως
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού με βάση γεωγραφικά
κριτήρια
7.1.5

Κατάργηση του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ - Εθνική
Χαρτοθήκη και η μεταφορά της δραστηριότητάς του
στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο
QW
Μακεδονίας-Θράκης (Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.)

7.2.	
  Πολιτιστικές	
  
	
  	
  	
  Εκδηλώσεις	
  

• Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (περιφερειακή
υπηρεσία)

• Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φ.
Ανωγειανάκη-Κέντρο Εθνομουσικολογίας
•
•
•
•
•
•
•

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Αθήνα)
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθήνα)
Επιγραφικό Μουσείο (Αθήνα)
Νομισματικό Μουσείο (Αθήνα)
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Αθήνα)
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου)

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και
Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

• Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.2.1

Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού με εστίαση στην παρουσία
του στο εξωτερικό
7.2.2

Συγχώνευση του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως
Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του
Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

• Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών
• Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.2.3

Συγχώνευση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

• Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
• Εθνική Λυρική Σκηνή

QW (Quick Win): Άμεσες και επιλεκτικές παρεμβάσεις – Προκαταρκτικές υποθέσεις προς εξέταση από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 29/2/2012

Planet - Deloitte

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (7/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

7.	
  Πολιτισμός	
  (3/3)	
  
7.3.	
  Κινηματογρά-‐	
  
	
  	
  	
  φος	
  

7.4.	
  Αρχαιολογικοί	
  
	
  	
  	
  Χώροι	
  -‐	
  Μνημεία	
  

7.3.1

Συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου και της Αρχεία Ταινιών Ελλάδος Ταινιοθήκη της Ελλάδος

• Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
• Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.4.1

Κατάργηση της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων
και Αναπλάσεις Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α.)

• Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.4.2

Κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για
την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και μεταφορά
αρμοδιοτήτων στο ΥΠΠΟΤ

• Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση
Αρχαιολογικών Έργων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.4.3

Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

• Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7.4.4

Κατάργηση του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης
Κληρονομιάς και μεταφορά του αντικειμένου στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

7.5.	
  Λοιπά	
  
	
  	
  	
  Θέματα	
  

Planet - Deloitte

• Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

• Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ /
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7.5.1

Κατάργηση της Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων –
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.
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Συνοπτική παρουσίαση Υποθέσεων Εργασίας προς Εξέταση (8/8)
Θεματική	
  Περιοχή	
  

Υπόθεση	
  Εργασίας	
  προς	
  εξέταση	
  

Φορέας	
  υπό	
  Εξέταση	
  

Εποπτεύουσα	
  Αρχή	
  

8.	
  Υγεία	
  /	
  Πρόνοια	
  /	
  Κοινωνική	
  Πολιτική	
  
8.1.	
  Έλεγχος	
  /	
  
	
  	
  Πιστοποίηση	
  

8.2.	
  Υποδομές	
  /	
  
	
  	
  Ακίνητη	
  
	
  	
  Περιουσία	
  

8.3.	
  Υπηρρεσίες	
  
	
  	
  Υγείας	
  

Planet - Deloitte

8.1.1

Συγχώνευση του ΕΦΕΤ, του ΕΟΦ, του Εθνικού
Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και
Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) και του
Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)

• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
• Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και
Τεχνολογίας στην Υγεία (πρώην ΕΚΕΒΥΛ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

• Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας

8.2.1

Κατάργηση ΑΕΜΥ ΑΕ με μεταφορά στον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) των υπηρεσιών παροχής
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πολυκλινική Ολ.
Χωριού και ΚΥ-ΑΑ Κερατέας) και κατάργηση
αρμοδιοτήτων ανέγερσης μονάδων υγείας

• Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8.3.1

Συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

• Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
• Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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1.1.1

Αγροτική Ανάπτυξη / Διαχείριση Πόρων

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) (1/2)
Φορέας

Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού & Εγγυήσεων / Ν.Π.Ι.Δ.

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων / Ν.Π.Ι.Δ.

Αρμοδιότητες

• Ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων
• Διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη
γεωργία
• Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας
των καλλιεργειών
• Παροχή τεχνικών συμβουλών σε αγρότες, συμμετοχή σε
προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, υποβολή προτάσεων
προς το ΥΠΑΑΤ
• Εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων (εκτιμητών)

• Καταβολή αγροτικών ενισχύσεων που χορηγούνται από την ΕΈ στο
γεωργικό τομέα – Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων
• Συντονισμός όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα και την
προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα
• Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών
γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων
• Διαχείριση αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής γης
• Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Κεντρική Διοίκηση στην Αθήνα με 7 Διευθύνσεις (Νομική, Διοικητική,
Οικονομική, Επιθεώρησης Μελετών/Ερευνών, Ασφάλισης &
Ενισχύσεων, Πληροφορικής)
• 13 Περιφερειακά Υποκαταστήματα
• Διοικητικό Συμβούλιο.: Πρ., Αντιπρ. και 7 Μέλη

• Κεντρική Διοίκηση στην Αθήνα με 10 Μονάδες-Διευθύνσεις (Νομική,
Διοικητική & Οικονομική, Υποστήριξης της Διοίκησης, Πληροφορικής, Αγρ.
Ανάπτυξης & Αλιείας, Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Πληρωμών Αγρ.
Ενισχύσεων, Εσωτ. Ελέγχου, Εφαρμ. Συγχρ. Έργων, Τεχνικών Ελέγχων)
• 11 Περιφερειακές Δ/νσεις, 36 Νομαρχιακά Γραφεία
• 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο

• Κεντρικός φορέας ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα

• Μοναδικός Φορέας υπεύθυνος για τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ
• Συντονισμός όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα

Βαθμός
επικάλυψης

• Συναφής λειτουργία και κοινοί αποδέκτες με τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, με διαφοροποίηση ως προς την πηγή &
αξιοποίηση των ενισχύσεων

• Συναφής λειτουργία και κοινοί αποδέκτες με τον ΕΛΓΑ, με
διαφοροποίηση ως προς την πηγή & αξιοποίηση των
ενισχύσεων

Επαφή με
Πολίτη /
Επιχείρηση

• Αφορά σε άμεση εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

• Αφορά σε άμεση εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Δημοσιονομικά
δεδομένα

•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 61 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010) : 382,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 378 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επενδύσεις (2010): 0,01 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού (2011): 492 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Planet - Deloitte

•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 13,97 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010) : 42,97 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 61,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επενδύσεις (2010): 2,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού (2011): 621 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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1.1.1

Αγροτική Ανάπτυξη / Διαχείριση Πόρων

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) (2/2)
Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Συγχώνευση του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και οι συνακόλουθες μειώσεις των ποσών που διατίθενται για τις επιδοτήσεις φέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας αλλά και της απλοποίησης του συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και πληρωμής των γεωργικών επιδοτήσεων, τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και
συντονισμού των εμπλεκόμενων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
• Οι δύο φορείς παρουσιάζουν συναφή δραστηριότητα αναφορικά με τη διαχείριση ενισχύσεων (επιχορηγήσεων / αποζημιώσεων) προς τον αγροτικό πληθυσμό
• Οι δύο οργανισμοί παρουσιάζουν αντίστοιχη δομή – κεντρική διοίκηση και περιφερειακές μονάδες και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης των
περισσότερων τουλάχιστον υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης (οικονομικών, διοικητικών, νομικών, πληροφορικής κλπ), αλλά και των περιφερειακών.
• Τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχει δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακος τουλάχιστον από τη διερεύνηση της δυνατότητας συστέγασης
των υπηρεσιών.
• Λόγω της αντίστοιχης λειτουργίας των δύο φορέων, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των συγχωνευόμενων φορέων. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ παραχωρεί προσωπικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση συναξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού από έναν ενιαίο φορέα.
• Σημειώνεται επίσης ότι οι δύο Φορείς έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν κοινές (ηλεκτρονικές) διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η διαδικτυακή υπηρεσία υποβολής
της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής ΕΛΓΑ , στο πλαίσιο της οποίας η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στα αρμόδια γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ.
• Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συγχώνευσης θα πρέπει να διασφαλιστούν οι σχετικές υποχρεώσεις που επιτάσσει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία του νέου φορέα ως
Αγροτική Αρχή Πληρωμών – Agricultural Paying Agency.
• Παράλληλα θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς επιμέρους λειτουργιών-αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ όπως η παροχή τεχνικών συμβουλών σε αγρότες στον
υπό σύσταση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (συγχώνευση των α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) Οργανισμός Γεωργικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ))

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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1.1.2

Αγροτική Ανάπτυξη / Διαχείριση Πόρων
Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας / ΝΠΔΔ που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία
Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Διαχείριση και διάθεση εσόδων από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες
για τη γεωργική ανάπτυξη της χώρας και την επαύξηση της κτηνοτροφικής
παραγωγής
• Χρηματοδότηση φορέων αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στον ιδρυτικό του νόμο και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού (ενδεικτικά ερευνητικά
ινστιτούτα στον τομέα της γεωργίας)
• Χρηματοδότηση έργων εγγείων βελτιώσεων – οικονομική εξυπηρέτηση της Κεντρικής
Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
• 6μελές Δ.Σ.
• Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο με Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
• Η λειτουργία του Ταμείου προσομοιάζει τη λειτουργία λογαριασμού για την
δρομολόγηση των πόρων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες
• Η λειτουργία του ταμείου εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο διαχειριστικές
αρμοδιότητες
• Επικαλύψεις και συμπληρωματικότητα παρουσιάζονται με την κεντρική
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ όσον αφορά στις αρμοδιότητες διαχείρισης πόρων
• Δεν υπάρχει άμεση επαφή με πολίτες / επιχειρήσεις καθώς οι πόροι
διοχετεύονται μέσω του Υπουργείου στους τελικούς δικαιούχους
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010) : 5,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010) : 8,82 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 8,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επενδύσεις (2010): 370,6 χιλ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού: δεν παρέχονται στοιχεία

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Ταμείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας και μεταφορά αρμοδιοτήτων
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Δεδομένου ότι Η λειτουργία του Ταμείου
περιορίζεται στη διαχείριση πόρων, θεωρείται
ότι η αρμοδιότητα αυτή δεν είναι αρκετή ώστε
να αιτιολογεί την ύπαρξη ξεχωριστού φορέα.
• Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η
διαχείριση των σχετικών πόρων να γίνεται
πλέον μέσω του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων .
• Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες του Ταμείου
έχουν ήδη συρρικνωθεί με τη δρομολόγηση
της μεταφοράς του λογαριασμού «Ειδικός
Φορέας Δασών» (Φορέας 120)(Ν.3889/2010)
• Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του
ΥπΑΑΤ, τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας του Ταμείου αναλαμβάνει η Γενική
Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και
Επιθεώρησης του Υπουργείου.
• Η συγκεκριμένη υπόθεση συμβάλλει στην
εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων του
Ταμείου

• Πιστώσεις Π/Υ 2012 (Κ.Α.2213 - Επιχορηγήσεις στο Κ.Τ.Γ.Κ): 3 εκ € (Τροποποίηση
της Απόφασης Κατανομής Πιστώσεων του ΤΠ 2012 ΥΠΑΑΤ)

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.

48

Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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2.1.1

Αθλητισμός/ Αθλητικά Κέντρα

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" (Ο.Α.Κ.Α.), Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ" (Ο.Α.Κ.Α.) / Ν.Π.Ι.Δ.

Φορέας

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) / Ν.Π.Ι.Δ.

• Σκοπός του Ο.Α.Κ.Α. είναι η ανάπτυξη του
αθλητισμού, η διοργάνωση και διεξαγωγή
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στις
εγκαταστάσεις του

Αρμοδιότητες

• Κύρια δραστηριότητα του Σ.Ε.Φ. είναι η
διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Όργανα διοίκησης του Ο.Α.Κ.Α. είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται
από 13 μέλη, ο Γενικός Διευθυντής και οι δύο
αναπληρωτές του. Τα όργανα διοίκησης έχουν
τριετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του
αρμόδιου υπουργού.
• Η λειτουργία του εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού

• Το ΣΕΦ υπάγεται στις ΔΕΚΟ (Ν.3429/2005)
• Όργανα διοίκησης του Σ.Ε.Φ. είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται
από 9 μέλη, ο Συντονιστής Διευθυντής και ο
αναπληρωτής του.
• Η λειτουργία του εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού

Το ΟΑΚΑ παρουσιάζει υψηλή
αναπτυξιακή δυναμική

Το ΣΕΦ παρουσιάζει υψηλή
αναπτυξιακή δυναμική

Βαθμός
Επικάλυψης

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο
διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων
στην Ελλάδα

Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας
μεγάλου εύρους αθλητικών
εκδηλώσεων

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Υψηλός βαθμός εγγύτητας λόγω
αθλητικών διοργανώσεων, αθλητικών
δραστηριοτήτων και άλλων
εκδηλώσεων

Υψηλός βαθμός εγγύτητας λόγω
αθλητικών διοργανώσεων, αθλητικών
δραστηριοτήτων και άλλων
εκδηλώσεων

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 9,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 18,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 26,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού (2011): 238 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου), 2 (σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου) (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Ίδια Έσοδα (2010): 3,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Ίδια Έσοδα (2011): 2,4 εκ € (ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011):5,7 εκ € (ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 12,2 εκ € (ΕΜΠ/
ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2011): 7,5 εκ € (ΓΛΚ)
• Αριθμός Προσωπικού (2011): 107 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου), 19 (σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου) (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
•
•
•
•

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Συγχώνευση του Ολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Πρόκειται για δύο φορείς που αξιοποιώντας
τις εγκαταστάσεις τους παρέχουν συναφείς
υπηρεσίες και συγκεκριμένα αθλητικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
• Προτείνεται η συνένωσή τους με σκοπό τη
δημιουργία ενός φορέα με δυνατότητα
κάλυψης μεγάλου εύρους αθλητικών
δραστηριοτήτων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων
• Με την προτεινόμενη συγχώνευση
παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης
συνεργειών με σκοπό την αύξηση των ιδίων
εσόδων, την καλύτερη διαχείριση των
πόρων του ενιαίου φορέα και τη σταδιακή
μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων.
• Ειδικότερα, μειώνεται το κόστος διοίκησης
των φορέων και εξυπηρέτησης των
υποστηρικτικών λειτουργιών ενώ
επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας
• Επιπλέον, επιτυγχάνεται καλύτερη
αξιοποίηση εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ.
ιατροί, φυσιοθεραπευτές, κ.λπ.)
• Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη και το
κόστος ελέγχου και συντονισμού των
εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο.
• Σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο παραχώρησης της αξιοποίησης
και λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σε αυτή την
περίπτωση απαιτείται ειδική μέριμνα για τη
μεταφορά της ευθύνης του κέντρου ελέγχου
ντόπινγκ του ΟΑΚΑ σε κατάλληλο φορέα

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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3.1.1

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση / Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ) /
Ν.Π.Δ.Δ.

Φορέας

Αρμοδιότητες

• Εξειδικευμένος κρατικός φορέας παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού
• Πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων στον
τουριστικό τομέα (π.χ. ξεναγών)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση Ο.Τ.Ε.Κ. με παράλληλη μεταφορά επιλεγμένων
αρμοδιοτήτων σε λοιπές δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

•
•
•
•
•
•
•

ΔΣ: 1 Πρόεδρος, 1 Αντιπρόεδρος , 7 Μέλη.
2 Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) σε 8 πόλεις
20 Ι.Ε.Κ. σε 17 πόλεις.
4 Σχολές Ξεναγών σε 4 πόλεις.
55 Τμήματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης σε 16 πόλεις.
2 Ξενοδοχειακές μονάδες, εργαστήρια για πρακτική άσκηση,
εργαστήρια πληροφορικής και 15 Δανειστικές βιβλιοθήκες.
• 5 Γραφεία Διασύνδεσης – Σταδιοδρομίας

• Η συγκεκριμένη υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο του εξορθλογισμού του
συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου τομέα και της
εξάλειψης γεωγραφικών και θεματικών επικαλύψεων με άλλους Φορείς
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ των δημοσίων ΙΕΚ και του ΟΤΕΚ
παρουσιάζονται θεματικές επικαλύψεις για ειδικότητες όπως Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης, Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας,
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, Συνοδός Βουνού, Ειδικός
Θαλασσοθεραπείας κ.α., καθώς επίσης και γεωγραφικές επικαλύψεις σε
περιοχές όπως η Αττική - Αθήνα, η Μακεδονία – Σίνδος, Τριανδρία, Βέροια
κ.α.- το Ηράκλειο η Ρόδος, η Σάμος, η Καλαμάτα κ.α.

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Ο βαθμός σκοπιμότητας διατήρησης ενός εξειδικευμένου
κρατικού φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και πιστοποίησης δεν κρίνεται σημαντικός, εάν
δεν είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την
εκπαίδευση / κατάρτιση στην Ελλάδα

Βαθμός
επικάλυψης

• Σημαντικός βαθμός επικάλυψης δραστηριοτήτων με άλλους
Φορείς που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες εκπαίδευσης
και κατάρτισης

• Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης για ανάληψη της
ευθύνης λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ από τις Περιφέρειες προτείνεται η
μεταφορά σε αυτές και των αντίστοιχων μονάδων εκπαίδευσης και
κατάρτισης του ΟΤΕΚ (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ). Σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει
να εξεταστούν τυχόν θεματικές και γεωγραφικές επικαλύψεις και να
προσδιοριστούν ποιες επιμέρους εκπαιδευτικές δομές διατηρούνται,
συνενώνονται ή καταργούνται.
• Παράλληλα, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
καθώς και οι Σχολές Ξεναγών προτείνεται να μεταφερθούν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και να εξεταστεί η αντιστοίχησή τους με υφιστάμενες δομές
του συστήματος εκπαίδευσης.
• Η υπόθεση θα επιτρέψει την ορθολογικότερη κατανομή και την
εξοικονόμηση πόρων στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης / κατάρτισης από τη δημόσια διοίκηση.

Οργάνωση /
Λειτουργία

Επαφή με Πολίτη /
• Αφορά σε κατάρτιση σε επαγγέλματα του τουριστικού τομέα
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 5,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 14,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 23,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού (2011): 216 (Απογραφή 2011)
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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3.1.2

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση / Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) (1/2)
Φορέας

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) / ΝΠΔΔ

Αρμοδιότητες

• Βελτίωση της οργάνωσης και της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και των φορέων του δημοσίου τομέα
• Εκπαίδευση στελεχών δημόσιας διοίκησης ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για τη δημόσια διοίκηση και τη
χώρα.
• Επεξεργασία και αξιολόγηση προτάσεων για τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών για την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης
• Επιμόρφωση τόσο των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο, όσο και των ήδη υπηρετούντων στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, μέσω
ειδικά σχεδιασμένων πιστοποιημένων προγραμμάτων.

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Οι δράσεις του υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)
και την Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών
• Η Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία, με το νόμο 3966/2001 (άρθρο 57), διαδέχεται την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.).
• Η Μονάδα Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών είναι νεοσυσταθείσα Μονάδα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αντικείμενο τη συγκέντρωση, επεξεργασία και
διάχυση στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εισαγωγής οργανωτικών αλλαγών λειτουργίας
και καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση
• 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.)
• Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεπικουρείται από Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για τις
κατευθύνσεις των μελετητικών και ερευνητικών δράσεων, για τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και για το επιστημονικό
πεδίο εφαρμογής τους

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης

• Αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης
• Δε φαίνεται να υπάρχει σημαντική επικάλυψη με άλλους Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης

Επαφή με Πολίτη /
• Λόγω του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα, υπάρχει άμεση επαφή με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 4,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 10,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά έξοδα (2010): 22,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 16,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού (2011): 181 (151 μόνιμοι & 120 αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου & αποσπασμένοι) (Απογραφή 2011)
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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3.1.2

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση / Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) (2/2)
Φορέας

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) / ΝΠΔΔ

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία
Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης

• Επιλογή, προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση και αξιολόγηση όσων
πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου
Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, των
Εισαγγελέων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης των
υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών
• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών συναντήσεων Ελλήνων
δικαστικών λειτουργών με αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς
• Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα
αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των
εκπαιδευομένων συμβάλλεται με υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών
προσώπων του δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια
• Πραγματοποίηση και διάθεση εκδόσεων, εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών της για τις
ανάγκες των εκπαιδευομένων και των δικαστικών λειτουργών γενικότερα
• 3 Δ/νσεις για τα θέματα κατάρτισης/ επιμόρφωσης, 2 Συμβούλια Σπουδών και
Διδασκόντων, 1 Σύμβουλος Επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, Δ/νση
Διοίκησης και Οικονομικού (4 Τμήματα)
• Διοίκηση : 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικός Δ/ντης και Δ/ντης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Οικονομικών Υποθέσεων
• Αποτελεί τον εθνικό φορέα επιμόρφωσης και κατάρτισης δικαστικών
λειτουργών
• Υπάρχει λειτουργική συνάφεια με το ΕΚΔΔΑ όσον αφορά το εκπαιδευτικό
έργο με διαφοροποίηση ως προς το αντικείμενο της εκπαίδευσης

Επαφή με Πολίτη / • Απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων (δικαστικοί
λειτουργοί)
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Ίδια Έσοδα (2010): 0,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Έσοδα (2012): 5,7 εκ € (π/υ ΕΣΔΛ 2012)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά έξοδα (2010): 2,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Έξοδα (2012): 9,1 εκ € (π/υ ΕΣΔΛ 2012)
• Μισθοδοσία 3,3 εκ €
• Επενδύσεις (2010): 1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Έλλειμμα (2012): 3,5 εκ € (π/υ ΕΣΔΛ 2012) - θα χρηματοδοτηθεί από ταμειακά διαθέσιμα
του 2011 (11 εκ €)
• Αριθμός Προσωπικού: 220 (Απογραφή 2011) / 150 (ΕΜΠ/ΓΛΚ - 2010)
•
•
•
•
•

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Απορρόφηση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών από το ΕΚΔΔΑ

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Το σύνολο του έργου της ΕΣΔι (εκπαιδευτικό,
εκδοτικό) προτείνεται να ενταχθεί στο ΕΚΔΔΑ
δεδομένου του ρόλου του ΕΚΔΔΑ ως ενιαίου φορέα
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης της δημόσιας
διοίκησης και αυτοδιοίκησης
• Προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση και
απορρόφηση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων
Υπουργείου Οικονομικών από το ΕΚΔΔΑ συνάδουν
με τη συγκεκριμένη υπόθεση
• Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεση θα πρέπει
να επαναπροσδιοριστούν οι στεγαστικές ανάγκες του
ενιαίου φορέα δεδομένης της παρουσίας και των δύο
φορέων στη Θεσσαλονίκη ώστε να διασφαλιστεί
εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους από την
προτεινόμενη της απορρόφησης του ΕΣΔι από το
ΕΚΔΔΑ
• Ο ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης μπορεί να
περιλαμβάνει και τις σχετικές αρμοδιότητες της
ΕΕΤΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο
επόμενο σενάριο «Συγχώνευση της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΙΤΑ) και της εταιρείας Πληροφόρησης –
Επιμόρφωσης και Τοπικής Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ) και
μεταφορά εκπαιδευτικού έργου της ΕΕΤΑΑ στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)»

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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3.1.3

Εκπαίδευση – Κατάρτιση - Απασχόληση / Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
Φορέας

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) / Α.Ε.

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της
Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα.
• Συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο φορέων του εσωτερικού, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και με διεθνείς οργανισμούς
• Αποτελεί τον θεσμοθετημένο επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των φορέων της Κεντρικής
Διοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης για τη διαμόρφωση και
υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολιτικών σε θέματα που
αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη
• Έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής εμβέλειας,
με κεντρική δομή στην Αθήνα, και περιφερειακά παραρτήματα στη
Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα
• Είναι ΕΦΔ σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Οι παραγωγικές ενότητες υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Κατάρτισης και Απασχόλησης
• Διαθέτει Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
• Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου: Φορείς Αυτοδιοίκησης (55%), Ελληνικό
Δημόσιο (34%), Κοινωνικοί Φορείς (11%)
• 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο
• Με δεδομένη την αποκέντρωση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων
στην Αυτοδιοίκηση, η σημαντικότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών κρίνεται σημαντική
• Υπάρχει σημαντική επικάλυψη με συγκεκριμένες Γενικές
Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
• Λόγω του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού του χαρακτήρα,
υπάρχει εγγύτητα με το προσωπικό των ΟΤΑ
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα: 4,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ: 0,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ: 0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά έξοδα: 9,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Συγχώνευση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΙΤΑ) και της εταιρείας Πληροφόρησης – Επιμόρφωσης και Τοπικής
Ανάπτυξης (ΠΕΤΑ) και μεταφορά εκπαιδευτικού έργου της ΕΕΤΑΑ
στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ΝΠΙΔ, με μετόχους την
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με
ποσοστό 90% και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού
Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) με ποσοστό 10%. Σκοπός του ΙΤΑ είναι η
δημιουργία ενός διαχρονικού εργαλείου της τοπικής αυτοδιοίκησης
για την παραγωγή των βασικών πολιτικών της μέσα από μελέτες και
επιμορφωτικά προγράμματα αιρετών. Αρμοδιότητα του ΙΤΑ αποτελεί
και η υλοποίηση του προγράμματος Ψηφιακός Δήμος.
• Η Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) είναι
ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών
υπηρεσιών. Μεγαλύτερος μέτοχός της είναι η ΚΕΔΕ. Σκοπός της
εταιρείας είναι η υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης για την περιφερειακή
ανάπτυξη, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της
επιχειρηματικότητας, κ.λπ.
• Το αντικείμενο των τριών φορέων ΕΕΤΑΑ, ΙΤΑ και ΠΕΤΑ είναι
συναφές και συμπληρωματικό και ως εκ τούτου προτείνεται η
συγχώνευσή τους με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου ενισχυμένου
φορέα με βασική αρμοδιότητα την επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
• Παράλληλα προτείνεται η μεταφορά του εκπαιδευτικού έργου της
ΕΕΤΑΑ στο ΕΚΔΔΑ, δεδομένου του ρόλου του ΕΚΔΔΑ ως ενιαίου
φορέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης
• Η κατάργηση της ΕΕΤΑΑ αναμένεται να συμβάλλει στην
εξοικονόμηση πόρων για την Αυτοδιοίκηση καλύπτοντας σημαντικές
ανάγκες των ΟΤΑ για την προσαρμογή τους στον «Καλλικράτη».

• Αριθμός Προσωπικού: 117 μισθωτοί (Απογραφή 2011)
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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3.2.1

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση / Απασχόληση

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) (1/2)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Ν.Π.Δ.Δ.
• Ο ΟΑΕΔ είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας.
• Ενώ με βάση το θεσμικό του πλαίσιο, στις αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ περιλαμβάνεται η μέριμνα για α) τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του
εργατικού δυναμικού, β) την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, γ) τη διευκόλυνση της επαφής μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, δ) την πληρωμή παροχών προς τους δικαιούχους (π.χ. επιδότηση ανέργων, συμπλήρωση επιδομάτων κύησης
και μητρότητας του ΙΚΑ, κλπ.), εντούτοις το κύριο αντικείμενο του ΟΑΕΔ στην πράξη εστιάζεται στην διαχείριση παροχών και επιδομάτων.
18μελές Δ.Σ.
Κεντρική Διοίκηση (Αθήνα) και 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις
Κεντρική Διοίκηση: 3 Γενικές Διευθύνσεις με 15 επιμέρους Διευθύνσεις, καθώς και 5 «αυτοτελείς» Υπηρεσίες / Διευθύνσεις
Περιφερειακές Δ/νσεις: στην αρμοδιότητά τους υπάγονται οι υπηρεσίες Ασφάλισης (12 Τοπικές Υπηρεσίες), Απασχόλησης (11 ΚΠΑ,110 ΚΠΑ-2, 1
Κέντρο STAGE, και οι Εκπαιδευτικές Μονάδες (52 ΕΠΑΣ, 30 ΙΕΚ, 30 ΚΕΚ). Επίσης 1 Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού ΠροσανατολισμούΑθήνας), 1 Δ/νση Επαγγ. Κατάρτ. (ΛΑΕΚ), 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και Πρότυπη Βιομηχανική Μονάδα Λακκιάς Θεσ/κης.
• Ανταποκριτές: Υπάλληλοι Δήμων σε σύμβαση με ΟΑΕΔ
•
•
•
•

• Κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση, σημαντικός ρόλος στην παρούσα οικονομική συγκυρία

• Κοινές αρμοδιότητες με ΕΙΕAΔ ως προς τα θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής και την εφαρμογή δράσεων
Βαθμός επικάλυψης • Αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τη διαχείριση επιδομάτων και εστίαση σε θέματα ανεργίας
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

• Η πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του αφορά σε άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων
•
•
•
•

Δημοσιονομικά
δεδομένα
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 1.951 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 378,9 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 521,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 342 εκ € (στοιχεία φορέα)
• Μισθοί & Εργοδοτικές Εισφορές: 162,8 εκ € (TAXIS)
• Ενοίκια : 4,5 εκ € (TAXIS)
• Λοιπά λειτουργικά έξοδα: 174,7 εκ. € (στοιχεία φορέα)
Παροχές – Επιδόματα: 2.034 εκ. € (στοιχεία φορέα)
Προγράμματα: 502 εκ. € (στοιχεία φορέα)
Επενδύσεις (2010) : 1,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ (2012) : 498 εκ € (Πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΚΑ)
Αριθμός Προσωπικού (2011): 3.198 (Απογραφή 2011)(*)

(*) Στη διαπιστωτική πράξη κατάργησης Οργανικών Θέσεων (12/2011) αναφέρονται 2137 θέσεις μόνιμου προσωπικού, ενώ σε έγγραφο του ΥΠΔΜ αναφέρεται εποχικό προσωπικό στον ΟΑΕΔ 1400 άτομα
Planet - Deloitte Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.

56

3.2.1

Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση / Απασχόληση

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) (2/2)
ΕΙΕΑΔ / Ν.Π.Ι.Δ. (πρώην Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ και
Παρατ. Απασχόλησης Ερευνητική –Πληροφορική ΑΕ)

Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης και συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς το Υπουργείο Εργασίας &Κοινωνικής
Ασφάλισης
• Εκπόνηση μελετών, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων, εκπόνηση /έκδοση της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης
για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση στην Ελλάδα
• Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου
μάθησης

• 7μελές Δ.Σ.
• Έδρα Αθήνα, 6 Γραφεία-Υπηρεσίες, 3 Κεντρικές Δ/νσεις, και
Περιφερειακές Ενότητες - 9 ΚΕΚ σε Περιφέρειες (από ΕΚ ΑΕ)
• Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαίδευσης
και κατάρτισης είναι παραχώρηση του ΟΑΕΔ (οικονομικές
καταστάσεις της καταργημένης ΕΚ ΑΕ)

• Σημαντικός τομέας πολιτικής στον οποίο
δραστηριοποιείται, ωστόσο έχει χαρακτήρα κατά
βάση επιστημονικό – ερευνητικό

• Συμπληρωματικότητα με τον ΟΑΕΔ ως προς τα
θέματα παρακολούθησης της εφαρμογής της
Βαθμός επικάλυψης
πολιτικής απασχόλησης και υλοποίησης δράσεων
συνεχούς κατάρτισης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Κατά βάση επιστημονικός, ερευνητικός,
συμβουλευτικός ρόλος, με κάποιες δράσεις που
απευθύνονται στον πολίτη και τις επιχειρήσεις
• Επιχορήγηση ΕΙΕΑΔ (2012) : 2 εκ € (Πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΚΑ
• Λειτουργικά Έξοδα ΕΚ ΑΕ (2010): 2,9 εκ €
• Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ΠΑΕΠ ΑΕ : 1,6 εκ €
(ισολογισμός 2010)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Απορρόφηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ) από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Δημιουργία Ενιαίου Φορέα για την Απασχόληση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού ο οποίος θα ενσωματώνει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες και δομές
και θα επιτελεί επιστημονικό – ερευνητικό – συμβουλευτικό έργο στον τομέα της
απασχόλησης και θα διαχειρίζεται τόσο τις πληρωμές των επιδομάτων προς του
ανέργους και λοιπές ομάδες, όσο και τις δράσεις προώθησης της απασχόλησης
και της κατάρτισης. Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες του υπό απορρόφηση
φορέα ασκούνταν στο παρελθόν από τον ΟΑΕΔ
• Ένταξη στον ΟΑΕΔ των κρίσιμων λειτουργιών: α) επεξεργασίας δεδομένων της
αγοράς εργασίας για την εκτίμηση της σύνθεσης της τρέχουσας ζήτησης και τη
διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και β) υλοποίησης
Προγραμμάτων «Διαρθρωτικής Προσαρμογής» πολύ μικρών (έως 50 άτομα)
επιχειρήσεων
• Περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας αποδέσμευσης του ΟΑΕΔ μετά και την
απορρόφηση της ΕΙΕΑΔ, από τις αρμοδιότητες παροχής κατάρτισης. και τις
σχετικές δομές (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές Μαθητείας). Διερεύνηση της ένταξης αυτών
στις αντίστοιχες δομές του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειών.
• Ενσωμάτωση των πρόσφατων κατευθύνσεων της Ε.Ε που έχουν τεθεί για τους
Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης (Public Employment Services) - ισχυροποίηση
των σχέσεών τους με τον ιδιωτικό τομέα και προσφορά υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις όσον αφορά την εξεύρεση και τοποθέτηση ανθρώπινου δυναμικού.
• Δυνατότητα επίτευξης εξοικονομήσεων από δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης
(αξιοποίηση κεντροποιημένων υπηρεσιών ΟΑΕΔ), δαπάνες περιφερειακών
δομών (συγχώνευση περιφερειακών δομών), δαπάνες των ΚΕΚ του ΕΙΑΕΔ για
τα οποία προτείνεται η κατάργησή τους και μεταφορά αντικειμένου, εφόσον
απαιτείται, στα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.

• Αριθμός Προσωπικού: περί τα 80 άτομα (εκτίμηση βάσει
ΠΑΕΠ και ΕΚ ΑΕ)
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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4.1.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Ευρωπαϊκά Θέματα
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) / ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Εξωτερικών
• Σκοπός του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών θεμάτων, με στόχο τη βελτίωση και την
ενίσχυση της πληροφόρησης, καθώς και την τόνωση του δημόσιου διαλόγου για τις νέες θεσμικές ρυθμίσεις
της Ένωσης.
• Αποτελεί το συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και φορέα παραγωγής καινοτόμων
ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και
συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας.
• Επίσης είναι επιφορτισμένο με την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ταυτόχρονα συμβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών
μετεκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, πάντοτε σε ζητήματα ευρωπαϊκών πρακτικών και διακυβέρνησης.
• Το ΕΚΕΜ ιδρύθηκε το 1988
• Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία, του οποίου τα μέλη επιλέγονται και διορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. επιλέγεται μεταξύ των ανωτέρων ή
ανωτάτων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι.
• Η εποπτεία του ερευνητικού έργου και των μελετών του ΕΚΕΜ γίνεται από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία πάνω
στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Η σύνθεση του Επιστημονικού ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου.
• Διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο της
Ευρώπης ως αποδέκτης των επίσημων εκδόσεών τους (Depository Library) και λειτουργεί ως Κέντρο
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)
• Το ΕΚΕΜ είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο ερευνητικό κέντρο για τα ευρωπαϊκά θέματα και στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ευρώπη Παντού». Διαθέτει συνεργασίες με ευρεία ομάδα επιστημόνων και ακαδημαϊκών από
ελληνικά και ξένα ερευνητικά κέντρα, δίκτυα και Πανεπιστήμια.

Αν και στο παρελθόν είχε σημαντικό ρόλο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει περιορισμένο
αντικείμενο και παραγόμενο αποτέλεσμα

Βαθμός
Επικάλυψης

Ξεκίνησε ως καθ’ ύλην αρμόδιο ερευνητικό κέντρο για τα ευρωπαϊκά θέματα αλλά σήμερα υπάρχει
σημαντική επικάλυψη με άλλα ερευνητικά – μελετητικά κέντρα (think tanks)

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Περιορισμένος που αφορά κυρίως σε θέματα ενημέρωσης για ευρωπαϊκά θέματα και εξελίξεις και σε
εκπαιδευτικά προγράμματα

Δημοσιονομικά
Δεδομένα
Planet - Deloitte

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Ελληνικού Κέντρου
Ευρωπαϊκών Μελετών

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

• Καθιερωμένο και αναγνωρισμένο κέντρο
μελέτης και έρευνας των ευρωπαϊκών
θεμάτων καθώς και συμβουλευτικό όργανο
του Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και άλλων
Υπουργείων
• Σήμερα λειτουργεί πληθώρα φορέων με
παρόμοιο ή συναφές αντικείμενο, κυρίως
από ανεξάρτητα ιδρύματα – κέντρα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΕΛΙΑΜΕΠ,
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Αναλύσεων, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών
Μελετών και Ερευνών, κλπ.)
• Τα ανεξάρτητα ιδρύματα που λειτουργούν
ως think tanks θα πρέπει να αποτελούν
κέντρα παραγωγής και διακίνησης ιδεών,
προάγοντας τον ελεύθερο διάλογο, χωρίς
να εξαρτώνται από τη σχέση τους με το
κράτος. Τα ιδρύματα αυτά μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες του Υπουργείου
Εξωτερικών και άλλων φορέων μέσω της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της
ανασύστασης της δομής της δημόσιας
διοίκησης προτείνεται η κατάργηση του
ΕΚΕΜ, η ένταξη τυχόν κρίσιμου έργου στη
δομή του ΥΠΕΞ και η κάλυψη των
πρόσθετων αναγκών από φορείς (π.χ.
ανεξάρτητα ιδρύματα, ερευνητικούς
φορείς, πανεπιστήμια, κλπ.)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.2.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Οικονομία

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών / ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
• Αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα
• Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης οικονομικής έρευνας σε
θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία, στην παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας
και στην παροχή μελετητικών υπηρεσιών στην κυβέρνηση σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και
πολιτικής.
• Το ερευνητικό έργο του ΚΕΠΕ εμπίπτει στους τομείς (α) Μακροοικονομικών Εξελίξεων και
Προοπτικών, (β) Οικονομικών του Δημοσίου Τομέα, (γ) Αγοράς Εργασίας και Ανθρωπίνων Πόρων
και (δ) Αγορών, Ανταγωνιστικότητας και Ανθρωπίνων Πόρων.
• Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο των τομέων αυτών καλύπτει μεγάλο εύρος ζητημάτων που
αφορούν στην ελληνική οικονομία και μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
• Κύριο προϊόν του ΚΕΠΕ αποτελούν οι εκδόσεις του, αλλά και οι πολυάριθμες μη δημοσιευμένες
εργασίες οι οποίες έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό υπουργείων και άλλων φορέων.
• Ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕΠΕ είναι το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διορίζονται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
• Η οργανωτική δομή του ΚΕΠΕ περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή, τους
Ερευνητικούς Τομείς (Μακροοικονομική Ανάλυση και Συγκυρία, Δημοσιονομική Πολιτική και
Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική και
Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Γραφείο
Επικοινωνίας, Διοικητικές Υπηρεσίες, Επιστημονική Υποστήριξη)

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας του ΚΕΠΕ στις νέες συνθήκες της οικονομίας στο
πλαίσιο της υποστήριξης της χάραξης πολιτικής

Βαθμός
Επικάλυψης

Σημαντικός βαθμός επικάλυψης και συμπληρωματικότητας με τα ερευνητικά κέντρα των
πανεπιστημίων και με άλλους φορείς / think tanks / ερευνητικά κέντρα που
δραστηριοποιούνται σε συναφή θεματικά πεδία (π.χ. Ελληνική Στατιστική Αρχή,
Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
(ΙΤΕΠ), Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ), κλπ.)

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση
Δημοσιονομικά
Δεδομένα

Planet - Deloitte

Η παροχή εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων περιορίζεται σε θέματα ενημέρωσης και
πληροφόρησης μέσω των εκδόσεων, των μελετών και δημοσιεύσεων
(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Το ΚΕΠΕ αποτελεί ένα ιστορικό ερευνητικό
ίδρυμα το οποίο είχε ως σκοπό την
υποστήριξη του κυβερνητικού έργου
παρέχοντας το μηχανισμό υποστήριξης της
χάραξης της οικονομικής πολιτικής. Στην
πορεία το ΚΕΠΕ απέκτησε περισσότερο
ανεξάρτητο μελετητικό και ερευνητικό
χαρακτήρα χωρίς απευθείας σύνδεση με τα
όργανα εφαρμογής της πολιτικής
• Σήμερα εντοπίζεται πληθώρα φορέων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τους οποίους
υπάρχει επικάλυψη ως προς το αντικείμενο
(π.χ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζες,
ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
IΟΒΕ, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), Ινστιτούτο Εργασίας
Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ), Πανεπιστήμια, κλπ.)
• Επιπρόσθετα, τα ιδρύματα που λειτουργούν
ως think tanks θα πρέπει να αποτελούν κέντρα
παραγωγής και διακίνησης ιδεών, προάγοντας
τον ελεύθερο διάλογο και χωρίς να εξαρτώνται
από τη σχέση τους με το κράτος. Τα ιδρύματα
αυτά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του
Υπουργείου και άλλων φορέων μέσω της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της
ανασύστασης της δομής της δημόσιας
διοίκησης προτείνεται η κατάργηση του ΚΕΠΕ,
η ένταξη τυχόν κρίσιμου έργου στη δομή του
Υπουργείου και η κάλυψη των πρόσθετων
αναγκών από φορείς (π.χ. ανεξάρτητα
ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια,
κλπ.)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.3.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Ιστορία

Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά»
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Βαθμός
Επικάλυψης

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του
Μοριά» / ΝΠΙΔ με έδρα την Τρίπολη που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

• Σκοπός του Ιδρύματος είναι η έρευνα και μελέτη των
εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων και ειδικότερα της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και του έργου και της
ζωής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
• Για την επίτευξη των σκοπών του θα συνεργάζεται με το «Ίδρυμα
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία», καθώς και με φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό με
παρεμφερείς σκοπούς.

• Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
• Προβλέπεται η Σύναξη των Εταίρων ως συμβουλευτικό και όργανο
στήριξης του Ιδρύματος, χωρίς καμία αποφασιστική αρμοδιότητα.

Ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός σκοπιμότητας σε σχέση με το
ρόλο και τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης

Υπάρχει επικάλυψη και συμπληρωματικότητα με
Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς πολιτικών επιστημών
(π.χ. Πανεπιστήμια, ΕΚΚΕ, Ακαδημία Αθηνών)

Απουσία συναλλαγής με πολίτες λόγω της ερευνητικής /
μελετητικής δραστηριότητες του Ιδρύματος

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
«Ο Γέρος του Μοριά»

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Γενικά απαιτείται κεντρική κατεύθυνση για την ύπαρξη
εποπτευόμενων φορέων με αντικείμενο που δεν είναι απόλυτα
συνυφασμένο με το ρόλο του κράτους και που παρέχεται ήδη από
υπάρχουσες δομές (π.χ. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)
• Πρόκειται για μελετητικό και ερευνητικό φορέα ο οποίος συστάθηκε το
2003 και του οποίου το αντικείμενο δε συναρτάται με τη λειτουργία της
δημόσιας διοίκησης
• Η μελέτη θεμάτων της Ελληνικής νεώτερης ιστορίας ασκείται σήμερα
από πολλούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ.
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών).
• Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο του περιορισμού του κράτους και της
μείωσης των φορέων του δημοσίου, προτείνεται η κατάργηση του
Εθνικού Ιδρύματος Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του
Μοριά» ως εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.
• Η επιλεκτική μεταφορά συμπληρωματικού αντικειμένου σε
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς θα πρέπει να εξετασθεί σε
συνεργασία μαζί τους ώστε να διασφαλιστεί η αποδοχή και εφικτότητα
της όποιας επιλογής και η αποφυγή τυχόν επικαλύψεων και
πρόσθετης επιβάρυνσης των υφιστάμενων δομών.
• Ειδικά για τις υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο
λειτουργίας της Ιδρύματος και για τις οποίες έχει γίνει σχετική
επένδυση (π.χ. βιβλιοθήκη, αρχείο, ψηφιακό υλικό, κλπ.) και οι οποίες
βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο (Τρίπολη) προτείνεται να
απορροφηθούν από κατάλληλη υφιστάμενη δημόσια δομή (π.χ.
Πανεπιστήμιο, Δήμο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, κλπ.)

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.4.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Άμυνα

Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) (1/2)
Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ) / ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

Φορέας

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) / ΝΠΔΔ
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αρμοδιότητες

• Παροχή στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ απόψεων ή γνωμοδοτήσεων σε θέματα
αμυντικής πολιτικής και εξοπλισμών
• Έρευνα σε θέματα εθνικής άμυνας, ανάλυσης και αξιολόγησης οπλικών
συστημάτων, νέων τεχνολογιών, εκτίμησης στρατηγικής και δυνάμεων,
ανάλυσης θεμάτων αμυντικής βιομηχανίας, αμυντικής πολιτικής,
εξοπλισμών, διεθνών σχέσεων, γεωπολιτικής
• Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τα ανωτέρω
θεματικά πεδία
• Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, λοιπών εκδηλώσεων

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Όργανα διοικήσεως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το Εποπτικό
Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής. Το ΔΣ αποτελείται από 13 μέλη
• Η λειτουργία του ΙΑΑ άρχισε το 1998. Ιδρύθηκε με το ΠΔ 320/30-8-96
(ΦΕΚ 217Α), το οποίο εκδόθηκε με βάση το άρθρο 5, παρ. 22 του Ν.
και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το
2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Διοίκηση
Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη που προέρχονται από το ΔΣ.
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων» και το οποίο τροποποιήθηκε στη
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, μετά από πρόταση του ΔΣ
συνέχεια με δύο υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 926/2001 και ΦΕΚ Β’
1529/2002).
• Το Κέντρο διαρθρώνεται σε τρία ινστιτούτα, το Ινστιτούτο 'Ερευνας και
• Διοικείται από επταμελές ΔΣ, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Στρατού, το Ινστιτούτο 'Ερευνας και
Εθνικής Άμυνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ναυτικού και το Ινστιτούτο 'Ερευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αεροπορίας

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
Επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

• Η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας για την ενίσχυση της
Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα: ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες
για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών του ΥΠΕΘΑ, παρακολούθηση σε
διεθνές επίπεδο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και
δραστηριοτήτων στον αμυντικό τομέα, έγκαιρη πρόβλεψη και εκτίμηση των
τεχνολογικών δυνατοτήτων άλλων χωρών στον αμυντικό τομέα, ενεργό
συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά, τεχνολογικά και αναπτυξιακά
προγράμματα αμυντικού περιεχομένου, παροχή συμβουλευτικού έργου για
επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα.

Με επιφύλαξη ως προς τη σκοπιμότητα και τα παραγόμενα
αποτελέσματα (δεν εντοπίζονται πληροφορίες).

Με επιφύλαξη ως προς τη σκοπιμότητα και τα παραγόμενα
αποτελέσματα του Κέντρου (δεν εντοπίζονται πληροφορίες)

Επικάλυψη αντικειμένου με τα Γενικά Επιτελεία και τις Γενικές
Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ, που εισηγούνται για θέματα εθνικής
άμυνας και τελικώς καλούνται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις

Σημαντικός βαθμός επικάλυψης λειτουργικού αντικειμένου με το
ΙΑΑ αλλά και τα Γενικά Επιτελεία

Καμία επαφή με τον πολίτη δεδομένου ότι έχει συσταθεί ως
συμβουλευτικός βραχίονας της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ

Καμία επαφή με τον πολίτη δεδομένου ότι αποτελεί ερευνητικό
και μελετητικό κέντρο

• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,34 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,09 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,3 εκ € (συμπεριλαμβανομένου του
μισθολογικού κόστους)(ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΕΕ: 0,0034 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.4.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Άμυνα

Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) (2/2)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ) και του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) και μεταφορά επιλεγμένων
δραστηριοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε άλλους φορείς

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
•

Η προτεινόμενη κατάργηση των ΙΑΑ και ΚΕΤΕΘΑ υπαγορεύεται κυρίως από το γεγονός της ύπαρξης συναφών και επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και σε άλλους φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, υποδομή και εξειδίκευση (π.χ. Πανεπιστήμια, ΕΛΙΑΜΕΠ,
Αμυντική Βιομηχανία).

•

Ειδικότερα, μέρος των δραστηριοτήτων των ΙΑΑ και ΚΕΤΕΘΑ ασκούνται και από τις δομές του Υπουργείο και συγκεκριμένα τα Γενικά Επιτελεία και τις Γενικές
Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ, τα οποία εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα για θέματα εθνικής άμυνας και τελικώς καλούνται να υλοποιήσουν τις σχετικές
αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να ενισχυθεί /συμπληρωθεί ο εσωτερικός μηχανισμός του Υπουργείου με επιλεγμένες δραστηριότητες των υπό
κατάργηση φορέων

•

Επιπρόσθετα, για τις απαιτούμενες ερευνητικές και μελετητικές δραστηριότητες των υπό κατάργηση φορέων, στο βαθμό που δεν είναι εμπιστευτικές, προτείνεται
η αξιοποίηση τρίτων φορέων (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια).

•

Για τις δραστηριότητες ωστόσο που είναι κρίσιμες και εμπιστευτικές και για τις οποίες απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και εξειδίκευση, προτείνεται η ανάθεση στις
αμυντικές βιομηχανίες (π.χ. ΕΑΒ, ΕΑΣ) αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα στελέχη και τη διαθέσιμη υποδομή.

•

Η εξεταζόμενη πρόταση συντελεί σε μείωση της επιβάρυνσης του τακτικού προϋπολογισμού και συμβάλλει στον εξορθολογισμό της δομής και των υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα

•

Γενικά υπάρχει η ανάγκη οριζόντιας / κεντρικής κατεύθυνσης για την ύπαρξη εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων οι οποίοι αναλαμβάνουν τον μηχανισμό
υποστήριξης της χάραξης της πολιτικής για τα θέματα αρμοδιότητας του εκάστοτε Υπουργείου. (π.χ. μελέτες, έρευνες, καταγραφή τάσεων και εξελίξεων,
παρακολούθηση χωρών / φορέων του εξωτερικού)

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.5.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Πολιτικές Επιστήμες
Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας (ΔΑΕ)

Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας (ΔΑΕ) / ΝΠΙΔ που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού

Φορέας

• Σκοπός της ΔΑΕ είναι η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής,
φιλοσοφικής, ιστορικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς, καθώς και η
προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και η διεθνής προβολή.

Αρμοδιότητες

• Έδρα της ΔΑΕ είναι το Μεσολόγγι
• Τα όργανα Διοίκησης της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας είναι η Ολομέλεια και η Σύγκλητος.
• Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και έχει αρμοδιότητα
για όλα τα θέματα της λειτουργίας και της δράσης της. Κάθε πέντε (5) χρόνια διενεργεί αρχαιρεσίες
για την εκλογή νέας πενταμελούς Συγκλήτου, ενώ εκλέγει απευθείας τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
• Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας διοικείται από τη Σύγκλητο, η οποία είναι 5μελής και αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη.
• Στην ΔΑΕ λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσιακές Μονάδες, οι οποίες συγκροτούν τη Γενική
Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων, Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Εφαρμογών Τηλεπληροφορικής, Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων,
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός σκοπιμότητας σε σχέση με τον προγραμματικό ρόλο και το
θεματικό πεδίο εξειδίκευσης του υπό εξέταση φορέα (στην πράξη δεν έχει λειτουργήσει)

Βαθμός
Επικάλυψης

Σε προγραμματικό επίπεδο υπάρχει προφανής συμπληρωματικότητα με το ερευνητικό
έργο των Πανεπιστήμιων και ερευνητικών φορέων στον τομέα των πολιτικών επιστημών
(π.χ. ΕΚΚΕ)

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Απουσία συναλλαγής με πολίτες λόγω της ερευνητικής / μελετητικής δραστηριότητες της
ΔΑΕ

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Πρόκειται εν γένει για μελετητικό και ερευνητικό
φορέα ο οποίος συστάθηκε το 2003 αλλά στην πράξη
δεν έχει λειτουργήσει. Θεωρείται ότι το προβλεπόμενο
αντικείμενο δε συναρτάται με τη λειτουργία της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης ενώ παράλληλα
εντοπίζεται πολυδιάσπαση και κατακερματισμός
παρεμφερούς ερευνητικού και επιστημονικού
αντικειμένου σε πολλές δομές σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
Ακαδημία Αθηνών).
• Ως εκ τούτου προτείνεται η τυπική κατάργηση της
Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ως εποπτευόμενου
φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
δεδομένου ότι δεν λειτουργεί στην πράξη.
• Γενικά απαιτείται κεντρική κατεύθυνση για την
ύπαρξη εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου με
αντικείμενο που δεν είναι απόλυτα συνυφασμένο με
το ρόλο του κράτους και που παρέχεται ήδη από
υπάρχουσες δομές (π.χ. Πανεπιστήμια, Ακαδημία
Αθηνών)

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.5.2

Έρευνα & Τεχνολογία / Πολιτικές Επιστήμες

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
• Σκοπός του Ιδρύματος είναι η μελέτη και προβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών και της
δημοκρατίας, η ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και
την υποστήριξη, γενικώς των συμφερόντων του ελληνισμού, η συμβολή στην καλλιέργεια της
ιστορικής μνήμης του λαού, και ιδίως των νέων, και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
λαών.
• Στις δραστηριότητες του Ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται: η Βουλή των Εφήβων, Εκπαιδευτικά
Προγράμματα, Εκθέσεις, Εκδηλώσεις και Εκδόσεις.
• Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία συστάθηκε, με
ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, το 2000 και άρχισε να λειτουργεί το 2003.
• Όργανα του ιδρύµατος είναι ο Πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο
Πρόεδρός της. Το διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη ενώ η Εκτεκεστική Επιτροπή
από 3 μέλη.
• Στο Ίδρυμα λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τον καθορισμό των ειδικότερων στόχων και
προτεραιοτήτων του Ιδρύματος και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντικός και πετυχημένος θεωρείται ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων ενώ χρήσιμα
είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς τα σχολεία. Οι λοιπές δραστηριότητες
(προβολή του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, βελτίωση της διεθνούς θέσης της
Ελλάδας, καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης του λαού, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
των λαών) είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές της λειτουργίας της Βουλής

Βαθμός
Επικάλυψης

Μοναδικότητα του θεσμού της Βουλής των Εφήβων αλλά σημαντική επικάλυψη ως προς
τις δραστηριότητες των εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκδόσεων

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση του Ιδρύματος της Βουλής
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό
και τη Δημοκρατία
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Πρόκειται για φορέα που ασκεί κατά
βάση πολιτιστικές δραστηριότητες που
δεν συνδέονται άμεσα με το κρίσιμο
έργο της λειτουργίας της Βουλής
• Η ύπαρξη ενός ξεχωριστού διακριτού
φορέα για τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες του Ιδρύματος που
επιφέρουν κόστος εκτιμάται ότι δε
δικαιολογείται σε περίοδο
δημοσιονομικής κρίσης
• Δραστηριότητες όπως ο θεσμός της
Βουλής των Εφήβων και τα
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι
ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την
κοινωνία και άρα προτείνεται να
ενσωματωθούν στον οργανισμό της
Βουλής

Η επαφή με πολίτες με πολίτες και μαθητές σχετίζεται με το θεσμό της Βουλής των
Εφήβων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκθέσεις κλπ. και όχι με εξυπηρέτηση
πολιτών στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.6.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Νομική Επιστήμη

Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου,
Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (1/2)
Φορέας

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) / ΝΠΙΔ με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
εποπτευόμενο από Υπουργείο Ανάπτυξης,
Aνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αρμοδιότητες

• Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
και η διάδοση της γνώσης του διεθνούς και του
ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου
• Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών
πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με το
επιστημονικό του αντικείμενο: το δίκαιο της ΕΕ, το
διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και εμπορικό δίκαιο,
το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, των κρατικών
ενισχύσεων, της ενέργειας και της προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Το ΚΔΕΟΔ διοικείται από 5μελές ΔΣ. Τα τρία μέλη
ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενώ στο ΔΣ
συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
• Αλλες δραστηριότητες του ΚΔΕΟΔ είναι το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και η Μονάδα
Παρακολούθησης Διεθνών Διαγωνισμών και
Συμβάσεων

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
Δεδομένα
Planet - Deloitte

Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού
Δικαίου (ΕΙΔΑΔ) / ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το Υπουργείο
Εξωτερικών
Η προώθηση της νομικής έρευνας προς όφελος των
μελετητών του δικαίου και η διασπορά γνώσεως του
δικαίου μέσω:
• της επιστημονικής έρευνας του διεθνούς και των
αλλοδαπών δικαίων.
• της ενισχύσεως της συγκριτικής νομικής έρευνας
• της παροχής νομικών πληροφοριών.

Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών
Σχέσεων (ΙΔΔΔΣ) / ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

• Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής σε θέματα
διεθνούς δικαίου
• Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα
διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων
• Διατηρεί τη μοναδική βιβλιοθήκη των Ηνωμένων
Εθνών στη Βόρεια Ελλάδα

• Η επιστημονική και διοικητική διεύθυνση ασκείται από • Διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του
τον Διευθυντή του Ινστιτούτου.
οποίου προεδρεύει ο Νομικός Σύμβουλος του
• Η Γραμματεία του Ινστιτούτου εκτελεί τις εργασίες
Κράτους στη Θεσσαλονίκη.
διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως.
• Στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης πέντε εκπρόσωποι του
• Η επιστημονική υπηρεσία απαρτίζεται από
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο
ειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, έργο των
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και ο
οποίων είναι η ενασχόληση με τα νομικής φύσεως
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της
ζητήματα που άπτονται των σκοπών του Ινστιτούτου.
Θεσσαλονίκης

Συνεισφορά στη νομολογία και νομοθεσία
του κοινοτικού δικαίου

Φορέας επιστημονικής έρευνας στους
τομείς του διεθνούς δικαίου, του αλλοδαπού
δικαίου και του συγκριτικού δικαίου

Φορέας έρευνας και εκπαίδευσης σε
θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών
σχέσεων

Υπάρχει επικάλυψη με άλλους φορείς όσον
αφορά στην ερευνητική του δραστηριότητα.

Υπάρχει επικάλυψη με άλλα ερευνητικά
κέντρα όπως η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Υπάρχει επικάλυψη με άλλα ερευνητικά
κέντρα όπως Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Περιορισμένος που αφορά κυρίως τη
συμβουλευτική συνδρομή σε δικηγόρους
και τη βιβλιοθήκη που διατηρεί σε θέματα
ευρωπαϊκού δικαίου

Περιορισμένος που αφορά κυρίως την
παροχή νομικών πληροφοριών

Περιορισμένος που αφορά κυρίως στην
οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε
θέματα διεθνούς δικαίου και διεθνών
σχέσεων

• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,01 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 1,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Μισθοδοσία: 2,4 εκ €
• Αριθμός Προσωπικού: 17 (Iστοσελίδα φορέα)

• Αριθμός Προσωπικού: 6 (Απογραφή 2011)

(δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.6.1

Έρευνα & Τεχνολογία / Νομική Επιστήμη

Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου,
Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (2/2)
Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ινστιτούτου Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Οι υπό εξέταση φορείς αποτελούν καθιερωμένα και αναγνωρισμένα κέντρα στους τομείς στους οποίους εξειδικεύονται. Ωστόσο διαφαίνεται ότι έχουν επικάλυψη και
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους τόσο στην ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα όσο και σε παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς ενδιαφερομένους
• Παράλληλα, εντοπίζονται άλλοι φορείς με τους οποίους υπάρχει επικάλυψη ως προς το αντικείμενο, όπως μελετητικά – ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια
• Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανασύστασης της δομής της δημόσιας διοίκησης και της μείωσης των δαπανών προτείνεται η κατάργηση των υπό εξέταση φορέων. Σε
κάθε περίπτωση απαιτείται κεντρική κατεύθυνση για την ύπαρξη εποπτευόμενων φορέων με αντικείμενο που δεν είναι απόλυτα συνυφασμένο με το ρόλο του
κράτους και που παρέχεται ήδη από υπάρχουσες δομές (π.χ. Πανεπιστήμια, Μελετητικά κέντρα)
• Η μεταφορά επιλεγμένου αντικειμένου των υπό κατάργηση φορέων σε εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς θα πρέπει να εξετασθεί σε συνεργασία μαζί τους ώστε
να διασφαλιστεί η αποδοχή και εφικτότητα της όποιας επιλογής και η αποφυγή τυχόν επικαλύψεων και πρόσθετης επιβάρυνσης των υφιστάμενων δομών. Για
παράδειγμα, το αντικείμενο του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων μπορεί να μεταφερθεί στα αντίστοιχα τμήματα του ΑΠΘ, λαμβάνοντας
υπόψη και τη σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων του ΑΠΘ στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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4.6.2

Έρευνα & Τεχνολογία / Νομική Επιστήμη
Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου

Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (ΙΚΔ) / ΝΠΔΔ με έδρα τα Χανιά, εποπτευόμενο από το Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Σκοπός του ΙΚΔ είναι η έρευνα και μελέτη του Κρητικού Δικαίου στις διάφορες περιόδους εξέλιξης
του, όπως: α) Μινωική, β) Αρχαιοελληνική, γ) Ρωμαϊκή, δ) Βυζαντινή ε) Αραβική, στ) Ενετική, ζ)
Οθωμανική, η) της Ημιαυτονομίας της Κρήτης, θ) της Κρητικής Πολιτείας και ι) Σύγχρονη.
• Στις δραστηριότητές του ΙΚΔ περιλαμβάνονται η συγκρότηση βιβλιοθήκης αρχείου και συλλογών,
η συγκέντρωση του συνόλου των κανόνων του κρητικού δικαίου, η διενέργεια ερευνών, η
συγγραφή μελετών, η δημοσίευση ανακοινώσεων και έκδοση επιστημονικού δελτίου, η
οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, η συνεργασία με επιστήμονες και επιστημονικές
οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η έκδοση γνωμοδοτήσεων.
• Όργανο διοίκησης του ΙΚΔ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρευόμενο από τον Πρόεδρο
Εφετών Κρήτης και με αναπληρωτή του Εφέτη και μέλη το Διευθυντή του ΙΚ., τρεις Δικηγόρους
του Δ.Σ. Χανίων, τρεις Δικηγόρους από τους υπόλοιπους Δ.Σ. της Κρήτης, και έναν αρχαιολόγο ή
φιλόλογο. Διευθυντής του ΙΚΔ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δικηγόρος- μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
• Σύμφωνα με τον Οργανισμό του (Π.Δ. 18/18/31-01-2001) το ΙΚΔ διαρθρώνεται σε μία διεύθυνση
που αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα και περιλαμβάνει επιστημονική και διοικητική υπηρεσία. Το
προσωπικό του Ι.Κ.Δ. αποτελείται από το Διευθυντή, το μόνιμο διοικητικό προσωπικό και το
ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
• Το ΙΚΔ είναι εφοδιασμένο με σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, διαθέτει βιβλιοθήκη 5000
περίπου τόμων με αναγνωστήριο, καθώς και ορισμένα δικαστικά αρχεία. Εξυπηρετεί δε κατά
βάση νομικούς και ερευνητές, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

Περιορισμένης έκτασης και εστιασμένο αντικείμενο λόγω του ειδικού επιστημονικού
πεδίου και του τοπικού ενδιαφέροντος

Βαθμός
Επικάλυψης

Μοναδικότητα ως προς το μελετητικό αντικείμενο (κρητικό δίκαιο) ενώ ως προς τις
λειτουργίες (βιβλιοθήκη, διαλέξεις, σενάρια, συνεργασίες, γνωμοδοτήσεις, κλπ.) υπάρχει
επικάλυψη και συμπληρωματικότητα με τη λειτουργία του τοπικού δικηγορικού συλλόγου

Βαθμός εγγύτητας
στον Πολίτη /
Επιχείρηση

Δεν σχετίζεται με εξυπηρέτηση πολιτών / επιχειρήσεων, καθώς η όποια επαφή
περιορίζεται σε διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, εκδόσεις, σεμινάρια, λειτουργία
βιβλιοθήκης, αρχείο, κλπ.

Δημοσιονομικά
Δεδομένα

Planet - Deloitte

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Πρόκειται για ερευνητικό και επιστημονικό
ινστιτούτο στον τομέα της δικαιοσύνης και
συγκεκριμένα του Κρητικού Δικαίου, το οποίο δε
σχετίζεται με τη λειτουργία του κράτους
• Πριν συσταθεί ως ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργούσε στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικηγορικού
Συλλόγου Χανίων.
• Έχει κυρίως τοπικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον
δεδομένου ότι η λειτουργία του, πέραν του
μελετητικού και ερευνητικού σκοπού, αποβλέπει
στην ανάδειξη του Κρητικού Δικαίου ως ισότιμου
μεταξύ των άλλων στοιχείων του κρητικού
πολιτισμού.
• Επιπλέον υπάρχει στενή διασύνδεση με τους
Δικηγορικούς Συλλόγους της Κρήτης ενώ
Πρόεδρος του είναι ο Πρόεδρος Εφετών Κρήτης.
• Στο πλαίσιο της ανασύστασης της δομής της
δημόσιας διοίκησης και της μείωσης των
δαπανών προτείνεται η κατάργηση του ΙΚΔ
• Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί η
δυνατότητα ανάληψης και συνέχισης των
δραστηριοτήτων του ΙΚΔ (βιβλιοθήκες, αρχεία,
συνέδρια, μελέτες, εκδηλώσεις, κλπ.) από το
Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων ή και τους
Δικηγορικούς Συλλόγους των άλλων Νομών της
Κρήτης.

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.

68

4.6.3

Έρευνα & Τεχνολογία / Νομική Επιστήμη

Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου
Φορέας

Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου / ΝΠΔΔ με έδρα τη Ρόδο, το
οποίο υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Αρμοδιότητες

• Σκοποί του Ινστιτούτου είναι η έρευνα και μελέτη του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού
Δικαίου.
Κατάργηση του Ινστιτούτου Αιγαίου του
• Για την πραγματοποίηση του σκοπού του, το Ινστιτούτο προβαίνει στη συγκρότηση αρχείου και
Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού
συλλογών, στη συγκέντρωση των κανόνων που απαρτίζουν το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό
Δικαίου
Δίκαιο, στη διενέργεια ερευνών, στη συγγραφή μελετών, στη δημοσίευση επιστημονικών
ανακοινώσεων και έκδοση επιστημονικού δελτίου, στη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και
συνεδρίων, σε συνεργασία με επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα και επιστημονικές
οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην έκδοση γνωμοδοτήσεων καθώς και σε κάθε άλλη Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
ενδεικνυόμενη δραστηριότητα. Έχει επίσης λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Το Ινστιτούτο διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από πρόταση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης και Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και από το
Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και το Δικηγορικό Σύλλογο Κω.
• Το ΔΣ απαρτίζεται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητές του διεθνούς δικαίου, του
ναυτικού δικαίου ή συναφών κλάδων και δικηγόρους της Ρόδου και της Κω
• Συνεργάζεται με αναγνωρισμένα επιστημονικά ιδρύματα πανεπιστημίων του εξωτερικού για τη
διοργάνωση της Ροδιακής Ακαδημίας (διαλέξεις, ημερίδες, πρόγραμμα μαθημάτων), όπως το
"Κέντρο για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Πολιτική Διαχείρισης των Θαλασσών" του
Πανεπιστημίου της Virginia, ΗΠΑ, το "Ισλανδικό Ινστιτούτο του Δικαίου της Θάλασσας" του
Ρέικιαβικ, Ισλανδίας, το "Ινστιτούτο Max Planck Αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου και Διεθνούς
Δημοσίου Δικαίου" της Χαϊδελβέργης, Γερμανίας και το "Ολλανδικό Ινστιτούτο του Δικαίου της
Θάλασσας" της Ουτρέχτης, Ολλανδίας
• Οι πόροι του Ινστιτούτου προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης,
Εξωτερικών καθώς επίσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Περιορισμένης έκτασης και εστιασμένο αντικείμενο λόγω του ειδικού επιστημονικού πεδίου

Βαθμός
Επικάλυψης

Μοναδικότητα ως προς το μελετητικό αντικείμενο (δίκαιο της θάλασσας, ναυτικό δίκαιο) ενώ
ως προς τις λειτουργίες (έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, διαλέξεις, σενάρια, συνεργασίες,
γνωμοδοτήσεις, κλπ.) υπάρχει επικάλυψη και συμπληρωματικότητα με τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και των τοπικών δικηγορικών συλλόγων (Ρόδος, Κως)

Βαθμός εγγύτητας
στον Πολίτη /
Επιχείρηση
Δημοσιονομικά
Δεδομένα
Planet - Deloitte

• Πρόκειται για εκπαιδευτικό και
επιστημονικό ινστιτούτο στον τομέα της
δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του
Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού
Δικαίου, το οποίο δε σχετίζεται με τη
λειτουργία του κράτους
• Διοικητικά υπάγεται στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου ενώ μεγάλο μέρος των
δραστηριοτήτων του αφορούν σε
διοργάνωση προγραμμάτων μαθημάτων
και διαλέξεων
• Επιπλέον υπάρχει στενή διασύνδεση με
τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ρόδου
και της Κω
• Στο πλαίσιο της ανασύστασης της δομής
της δημόσιας διοίκησης και της μείωσης
των δαπανών προτείνεται η κατάργηση
του υπό εξέταση Ινστιτούτου
• Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα ανάληψης και
συνέχισης των δραστηριοτήτων του
Ινστιτούτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ή και τους Δικηγορικούς Συλλόγους
Ρόδου και Κω

Δεν σχετίζεται με εξυπηρέτηση πολιτών / επιχειρήσεων, καθώς η όποια επαφή με κοινό
περιορίζεται σε προγράμματα μαθημάτων, υποτροφίες, διοργάνωση ημερίδων και
εκδηλώσεων, εκδόσεις, σεμινάρια, λειτουργία βιβλιοθήκης, αρχείο, κλπ.
(δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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5.1.1

Οικονομική Ανάπτυξη / Τουρισμός

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού / Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
• Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της χώρας στο
εξωτερικό και το εσωτερικό.
• Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης.
• Υποστήριξη δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών σε ενέργειες που αποβλέπουν
στην τοπική τουριστική προβολή.
• Ευθύνη για τον καθορισμό των σχετικών προτύπων και την αδειοδότηση, κατάταξη,
χορήγηση σήματος σε επιχειρήσεις, εποπτεία και έλεγχο εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής
• Εποπτεία και έλεγχος της τουριστικής αγοράς.

• 1 Κεντρική Διεύθυνση στην Αθήνα
o Γενική Δ/ση Ανάπτυξης (Δ/ση Μελετών και Επενδύσεων, Δ/ση Ποιοτικού
Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Δ/ση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Δ/ση
Επιθεώρησης, Δ/ση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών)
o Γενική Δ/ση Προβολής (Δ/ση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης, Δ/ση
Υπηρεσιών Εξωτερικού, Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/ση Διοικητικού
• 32 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
• 19 Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού.
• ΔΣ: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, 6 Μέλη.

• Εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης, υποστήριξης, εποπτείας και
προώθησης του τουρισμού
• Υπάρχει σημαντική συμπληρωματικότητα στις αρμοδιότητες εγκρίσεων /
αδειοδότησης / κατάταξης / χορήγησης σήματος με το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού και με τις Περιφέρειες

Επαφή με Πολίτη / • Εξωστρεφής δραστηριότητα, ειδικότερα όσον αφορά την αδειοδότηση,
κατάταξη, χορήγηση σήματος σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
Επιχείρηση
στο χώρο του τουρισμού

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Ίδια Έσοδα (2010): 79,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 58,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 70,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επενδύσεις (2010): 48 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Αριθµός Προσωπικού: 658 (Απογραφή 2011)

Planet - Deloitte

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με
μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Η παρούσα υπόθεση εστιάζεται στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων
του ΕΟΤ με στόχο τη μεταφορά των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του που
σχετίζονται με την λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του τουρισμού και αφορούν είτε στον καθορισμού των
προτύπων, όρων και προϋποθέσεων εγκρίσεων / αδειοδότησης /
κατάταξης / χορήγησης σήματος είτε στην εφαρμογή των σχετικών
διαδικασιών και την παρακολούθηση και έλεγχο των επιχειρήσεων της
τήρησής τους
• Ειδικότερα, προτείνεται η αρμοδιότητα του καθορισμού των προτύπων,
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων /
κατάταξης / χορήγησης σήματος να μεταφερθούν στο Υπουργείο
Πολιτισμού κα Τουρισμού Ανάπτυξης δεδομένου ότι είναι απολύτως
συνδεδεμένη με την αρμοδιότητα του σχεδιασμού της τουριστικής
πολιτικής της χώρας
• Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή της τουριστικής
πολιτικής (εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, κατάταξη ξενοδοχείων και τουριστικών
καταλυμάτων, χορήγηση σήματος, κλπ.) προτείνεται να μεταφερθούν στις
Περιφέρειες στο πλαίσιο της ανάθεσης διαδικασιών εξυπηρέτησης
πολιτών / επιχειρήσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταφορά
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες συνάδει και με την πρόσφατη μεταφορά
ακίνητης περιουσίας του ΕΟΤ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για εμπορική
εκμετάλλευση .
• Με βάση την παρούσα υπόθεση ο ΕΟΤ θα επικεντρωθεί στην οργάνωση,
ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στο εξωτερικό και το εσωτερικό
κατά το πρότυπο αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Ισπανία: Ιδιαίτερη
διοικητική μονάδα Tourespana / Γαλλία: Οργανισμός Τουριστικής και
Εμπορικής Προώθησης / Ιταλία: Οργανισμός ΕΝΙΤ για την προώθηση του
τουρισμού)
• Η εξειδίκευση της τουριστικής προβολής σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο θα γίνεται από κοινού με τις Περιφέρειες δεδομένου ότι διατηρούν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος σε τοπικό
επίπεδο
• Επίσης προτείνεται η επαναξιολόγηση της σκοπιμότητας διατήρησης των
Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού με ενδεχόμενο την επιλεκτική διατήρηση ή και
τη σταδιακή κατάργησή τους και η εξέταση της κατά περίπτωση
αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών του δημοσίου στο εξωτερικό (π.χ.
Πρεσβείες/ Προξενεία) για τις ανάγκες του ΕΟΤ στο εξωτερικό

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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5.2.1

Οικονομική Ανάπτυξη / Εκθέσεις
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Φορέας

Πανελλήνιος Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ) / Ν.Π.Δ.Δ.

Αρμοδιότητες

• Προβολή κάθε είδους γεωργικού μηχανήματος και προϊόντος, παρουσίαση
των εξελίξεων της εκμηχάνισης της γεωργίας και γενικά των εξελίξεων της
γεωργικής τεχνολογίας
• Προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής όλων των κλάδων και
προώθηση των πωλήσεων, δημιουργία εμπορικών επαφών και
συναντήσεων, ενημέρωση των καταναλωτών

Οργάνωση /
Λειτουργία

• 9μελές Δ.Σ. (βάσει ιδρυτικού νόμου 214/75, Αρ. 5, η υπηρεσία των μελών
του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη)
• 180 στρέμματα, 3 εκθεσιακά κέντρα έκτασης 2.700 τμ έκαστο
• Για τους σκοπούς της λειτουργίας της παραχωρούνται σε αυτή ακίνητα του
Δημοσίου ή της Νομαρχίας Φθιώτιδας
• 40.000 επισκέπτες / έτος

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Σημαντική ενδεχομένως ως προς την τοπική οικονομία, ωστόσο
χαμηλής σημασίας από τη σκοπιά της συμμετοχής του κράτους

• Κανένας βαθμός επικάλυψης σε τοπικό επίπεδο
• Ως βασικό σκοπό της έχει την προώθηση και προβολή των
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους - εξωστρεφής
δραστηριότητα
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,015 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Καθαρά κέρδη (2009): 0,023 εκ € (ΠΕΛ)
• Μ.Ο. ποσοστιαίας μείωσης κερδών (2005-2009): 54% (ΠΕΛ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και μεταφορά
αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ ή/και Επιμελητήρια

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Πρόκειται για φορέα με σημαντική προστιθέμενη αξία για την
τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη, που όμως σημειώνει
συνεχιζόμενη πτώση αναφορικά με τα έσοδά του
• Η σημαντικότητα του φορέα και των λειτουργιών του
αναδεικνύεται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο και
επομένως θα ήταν σημαντική η συμμετοχή των τοπικών
φορέων αντί της κεντρικής διοίκησης
• Η εξοικονόμηση για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μικρή,
ωστόσο η υπόθεση αφορά την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των παγίων (οικόπεδα, εκθεσιακά κέντρα) μέσω
παραχώρησής τους στην Αυτοδιοίκηση ή το Επιμελητήριο,
καθώς κρίνεται ότι συντηρείται σημαντικό ευκαιριακό κόστος
από την μη αξιοποίηση στρατηγικών συνεργιών που μπορούν
να δημιουργήσουν σημαντικά περισσότερα έσοδα
• Ενδεικτικά σημειώνεται ότι μελέτη του ΙΟΒΕ που εκπονήθηκε
για την Π.Ε.Λ. αναφέρει, ότι στον χώρο της μπορεί να
αναπτυχθεί θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (πόλος καινοτομίας),
ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή καθώς και χώρος
αναψυχής 12μηνης λειτουργίας.
• Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε οποιαδήποτε αλλαγή
ιδιοκτησιακού καθεστώτος όπου θα συμμετέχει δημόσιος
φορέας (π.χ. ΟΤΑ) ώστε να μην επιβαρυνθεί εκ νέου ο
κρατικός προϋπολογισμός με έξοδα λειτουργίας.

• Με βάση το ΥΠΟΙΑΝ δεν υπηρετεί μόνιμο ή με άλλου είδους σχέση
εργασίας προσωπικό από 1-1-2011

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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5.3.1

Οικονομική Ανάπτυξη / Εξωστρέφεια - Επενδύσεις

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (O.Π.Ε.), Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)
Φορέας
•
•
•

Αρμοδιότητες

•
•
•

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (O.Π.Ε..) / Α.Ε.
Υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές
και το εξαγωγικό εμπόριο
Ανάπτυξη και προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών
προϊόντων και υπηρεσιών
Προσανατολισμός, ενθάρρυνση και καθοδήγηση της
εξαγωγικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων
Δημιουργία εικόνας (image) για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της χώρας
Καλλιέργεια εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Ο.Α.Ε.Π.) / Ν.Π.Ι.Δ.
• Ασφάλιση έναντι των εμπορικών και πολιτικών
κινδύνων μη πληρωμής στις εξαγωγικές
πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς
σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση
προϊόντων, υπηρεσιών ή ακόμα κατασκευής
τεχνικών έργων.
• Ασφάλιση έναντι πολιτικών κινδύνων στις
επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες
επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

• 7μελές Δ.Σ.
• Γραφεία ΟΠΕ εσωτερικού (Αθήνα, Θεσ/κη και
Ιωάννινα) και εξωτερικού, Ελληνικό Ινστιτούτο
Συσκευασίας, Γραφείο Προώθησης Αγροτικών
Προϊόντων, Νομική Υπηρεσία
• Δ/νση Εκθέσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων
Τροφίμων –Ποτών, Δ/νση Μάρκετινγκ μεγάλων
επιχειρήσεων & κοινοτικών προγραμμάτων –
Εκθέσεων Βιομηχανικών Προϊόντων & λοιπών
κλάδων, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Πληροφοριακών
Συστημάτων και Εκδηλώσεων, Δ/νση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Ανάπτυξης
Εργασιών

• 9μελές Δ.Σ.
• Κεντρική Διοίκηση στην Αθήνα με Υποκατάστημα
στη Θεσσαλονίκη
• Τμήματα/ Γραφεία: Εμπορικών Πληροφοριών &
Ανάληψης Κινδύνων, Οικονομικών Υπηρεσιών,
Μεσομακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών
Συμβολαίων, Αποζημιώσεων & Είσπραξης
Απαιτήσεων, Κατάρτισης Συμβολαίων &
Υποστήριξης Πελατών (Αθήνα / Θεσσαλονίκη),
Γραμματείας Διοίκησης & Δημοσίων Σχέσεων,
Στατιστικής & Πληροφορικής

• Κεντρικός Φορέας υλοποίησης της εθνικής
πολιτικής εξαγωγών

• Κεντρικός Φορέας ασφάλισης πληρωμών
στις εξαγωγικές πιστώσεις και ασφάλισης
Ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό

Βαθμός
επικάλυψης

• Επικαλύψεις με τον ΟΑΕΠ σε θέματα
διερεύνησης / αξιολόγησης των αγορών

• Επικαλύψεις με τον ΟΠΕ σε θέματα
διερεύνησης / αξιολόγησης των αγορών

Επαφή με
Πολίτη /
Επιχείρηση

• Εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων με
εξαγωγική δραστηριότητα

• Εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων με
εξαγωγική δραστηριότητα

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Δημοσιονομικά
δεδομένα
Planet - Deloitte

•
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 5,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορήγηση ΤΠ (2010): 10,1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 3,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 6,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επενδύσεις (2010): 10,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού: 69 άτομα (ΥΠΟΙΚ/ΕΓΔΕΚΟ)

• Έσοδα: 7,35εκ € (Ισολογισμός 2010)
• Λειτουργικά Έξοδα : 2,1 εκ € (Ισολογισμός 2010)
• Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 1,2 εκ. €
• Δεν επιχορηγείται από τον ΤΠ ή το ΠΔΕ
• Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως: 4,2 εκ €
(Ισολογισμός 2010)
• Αριθμός προσωπικού: 25 (ΟΑΕΠ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Συγχώνευση του Ο.Π.Ε. και του
Ο.Α.Ε.Π.

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς
Εξέταση
• Οι δύο φορείς έχουν κοινό σκοπό, την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων και την
ενίσχυση των εξαγωγών
• Προτείνεται η συγχώνευση των υπό
εξέταση φορέων με στόχο τη
δημιουργία ενιαίου φορέα για την
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών
• Υπάρχει συμπληρωματικότητα στις
υπηρεσίες των δύο φορέων, καθώς οι
ενέργειες ασφάλισης των πληρωμών
ακολουθούν τις ενέργειες προώθησης
των ελληνικών εταιρειών.
• Υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης των
περισσότερων τουλάχιστον υπηρεσιών
της κεντρικής διοίκησης (οικονομικών,
διοικητικών, νομικών, πληροφορικής
κλπ), αλλά και δημιουργίας κοινών
υπηρεσιών σε περιοχές όπως οι
δημόσιες σχέσεις, οι εμπορικές
πληροφορίες κτλ με σημαντικές
επιχειρησιακές συνέργειες
• Επιπλέον, διασφαλίζεται η δυνατότητα
ισοσκελισμού των οικονομικών
αποτελεσμάτων ενός Φορέα με
δυσκολίες στην κάλυψη των ετήσιων
οικονομικών αναγκών (ΟΠΕ) με έναν
κερδοφόρο φορέα (ΟΑΕΠ).

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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5.4.1

Οικονομική Ανάπτυξη / Υποδομές - Ακίνητη Περιουσία
Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων / Ν.Π.Δ.Δ.
• Ανέγερση δικαστικών κτιρίων (Δικαστήρια και Καταστήματα Κράτησης),
επισκευή και συντήρηση αυτών, αγορά οικοπέδων για την ανέγερση
δικαστικών κτιρίων, κτιριακές μεταρρυθμίσεις και συντηρήσεις μισθωμένων
κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας του ΥπΔΔΑΔ
• Επιχορήγηση στο δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για έργα που εκτελούνται
και εμπίπτουν στους σκοπούς του, καθώς επίσης και σε Ν.Π.Ι.Δ.
(επάνοδος) αρμοδιότητας ΥπΔΔΑΔ
• Μέριμνα για την είσπραξη και διαχείριση εσόδων από: το μεγαρόσημο,
ποσοστό επί των χρηματικών ποινών, ποσοστό επί του δικαστικού
ενσήμου, μισθώματα, ποσοστό επί της αμοιβής Διαιτητών / Επιδιαιτητών,
ποσοστό επί του παραβόλου μήνυσης.
• Προμήθειες για τα δικαστικά κτίρια και σωφρονιστικά καταστήματα,
πληρωμή των δαπανών για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού
υγειονομικού υλικού, την αρτοτροφοδοσία και τη θέρμανση των
Καταστημάτων Κράτησης

• 9μελές ΔΣ (Πρόεδρος ο Γ.Γ. ΥπΔΔΑΔ) και Έδρα Αθήνα
• Οργάνωση: 4 Τμήματα (Στέγασης & Λειτουργίας Δικαστικών Κτιρίων,
Διοικητικού, Οικονομικού, Ελέγχου Δαπανών)

• Η διαχείριση / δρομολόγηση των εσόδων του δεν κρίνεται
τόσο σημαντική ώστε να δικαιολογήσει τη χρησιμότητά του

Βαθμός
επικάλυψης

• Οι βασικές αρμοδιότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες του
καλύπτονται από Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Επαφή με
Πολίτη /
Επιχείρηση

• Κανένας βαθμός εγγύτητας με τον πολίτη / επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με
μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης των σχετικών
εισπράξεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατάργηση αρμοδιοτήτων
ανέγερσης δικαστικών κτιρίων και σωφρονιστικών
καταστημάτων (λόγω επικάλυψης από Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Βάσει της σχετικής ΚΥΑ 2731/ 2011 η ΘΕΜΙΣ και η ΔΕΠΑΝΟΜ
απορροφούνται από την ΟΣΚ ΑΕ η οποία θα μετονομαστεί σε
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
αναλαμβάνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις – υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος (μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση εξοπλισμός) που βρίσκονται υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΥΔΔΑΔ) καθώς και των
Υπουργείων Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ), Υγείας (ΥΥΚΑ) και Υποδομών
(ΥΥΜΔ). Εκτός από τη μελέτη και κατασκευή σχολείων,
νοσοκομείων, δικαστικών μεγάρων και σωφρονιστικών
καταστημάτων, η νέα εταιρεία θα αναλάβει επιπλέον και τα έργα
ΣΔΙΤ της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ).
• Με βάση το παραπάνω προτείνεται η κατάργηση του ΤΑΧΔΙΚ
εφόσον οι κατασκευαστικές του αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν και
τη μεγαλύτερη βαρύτητα, καλύπτονται από την Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ.
• Μεταφορά της ακίνητης περιουσίας του ΤΑΧΔΙΚ στο ΥπΔΔΑΔ με
διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής της και παραχώρηση
στο Ελληνικό Δημόσιο του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο
της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε
• Ανάληψη έργων σε εξέλιξη από την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

• Π/Υ Εσόδων (2011): 56,8 εκ € (Π//Υ ΤΑΧΔΙΚ 2011)
• Π/Υ Εξόδων (2011): 131,3 εκ € (Π//Υ ΤΑΧΔΙΚ 2011)
• Αριθμός Προσωπικού: 92 (Απογραφή 2011)

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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5.4.2

Οικονομική Ανάπτυξη / Υποδομές - Ακίνητη Περιουσία
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου
Φορέας

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου / Ανώνυμη Εταιρεία

Αρμοδιότητες

• Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων.
• Συντήρηση και βελτίωση της Διώρυγας της Κορίνθου και του
εξοπλισμού της.

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Κεντρική Διοίκηση στην Αθήνα.
• 1 Υποκατάστημα στα Ίσθμια.
• 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Μοναδικός φορέας διαχείρισης και συντήρησης
Διώρυγας Κορίνθου.

Βαθμός
επικάλυψης

• Μερική επικάλυψη υπηρεσιών σχετικών με τη
συντήρηση της Διώρυγας Κορίνθου, από
παρακείμενους φορείς όπως ο ΟΛΠ

Βαθμός
εγγύτητας στον
Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

• Αφορά σε εξυπηρέτηση των διερχόμενων από τη
Διώρυγα Πλοίων.

•
•
•
•

Επιχορηγήσεις ΤΠ: Δεν παρέχονται στοιχεία
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ: Δεν παρέχονται στοιχεία
Έσοδα : 4,9 εκ € (Ισολογισμός 2010)
Κόστος Πωληθέντων : 4,7 εκ € (Ισολογισμός 2010)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου και
μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
(ΟΛΠ ΑΕ) ή σε άλλο Οργανισμό Λιμένος

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Δυνατότητα ένταξης της Διώρυγας Κορίνθου και των σχετικών
παρεχόµενων υπηρεσιών, στο σχεδιασµό για την ανάπτυξη
συνεργασιών µεταξύ των λιµένων στην προσφορά λιµενικών
υπηρεσιών
• Δυνατότητα παροχής των Τεχνικών και Ναυτικών υπηρεσιών που
προσφέρονται από την Ανώνυµη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου από τις
Διευθύνσεις Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εξυπηρέτησης Πλοίων
αντιστοίχως του ΟΛΠ Α.Ε. ή άλλου Λιµενικού Φορέα
• Ειδικά όσον αφορά τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στον ΟΛΠ A.E., αυτή
θα µπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο των προβλέψεων του
νοµοσχεδίου για το «Αττικό Λιµενικό Σύστηµα», µε το οποίο
προβλέπεται η ενοποίηση των Λιµένων Ελευσίνας, Λαυρίου και
Ραφήνας υπό τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιά.
• Επίτευξη δηµοσιονοµικού οφέλους µε την κατάργηση των κεντρικών
διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισµού

• Αριθμός Προσωπικού: 104 εκ των οποίων οι 41 είναι ναυτικοί (7
πλοηγοί και 34 πληρώματα ρυμουλκών) (Ισολογισμός 2010)
• Καθαρή Θέση : 32,3 εκ € (Ισολογισμός 2010)

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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6.1.1

Περιβάλλον-Ενέργεια / Διαχείριση Περιβάλλοντος
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (Ο.Ρ.Σ.Α.) & Οργανισμός Ρυθμιστικού
Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (ΟΡΣΑ) - ΝΠΔΔ

Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) - ΝΠΔΔ

• Παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου
• Εκπόνηση των Γ.Π.Σ. και μέριμνα για την έγκρισή τους
• Μέριμνα για την εναρμόνιση των επιμέρους προγραμμάτων φορέων με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας του
περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό οι Οργανισμοί προβλέπονται να λαμβάνουν 5ετές πλάνο δράσεων από κάθε εμπλεκόμενο
φορέα, να το επεξεργάζονται και να μορφοποιούν Ενιαίο Πρόγραμμα που θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ρυθμιστικού.
• Παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, εκπόνηση προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών και μέριμνα για τη μελέτη
και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο
περιβάλλον
• 7 μελής Εκτελεστική Επιτροπή: 4 μέλη 1 εκπρόσωπος του Δήμου, 1 εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης δήμων και κοινοτήτων
και 1 εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
• Προϊστάμενος που είναι μετακλητός υπάλληλος ενώ καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του
δημόσιο τομέα.
• Αναπληρωτή Προϊστάμενο και 4 τομείς με αντίστοιχους επικεφαλής: Διοίκησης και Οργάνωσης (ΟΡΘΕ) / Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης (ΟΡΣΑ), Ρυθμιστικού – Στρατηγικού Σχεδίου (ΟΡΘΕ) / Ρυθμιστικού Σχεδίου & Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων
(ΟΡΣΑ), Φυσικού Σχεδιασμού (ΟΡΘΕ) / Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΟΡΣΑ), Προστασία Περιβάλλοντος (ΟΡΘΕ) /
Περιβάλλοντος – Πολιτισμού (ΟΡΣΑ)
• Βάσει των ιδρυτικών νόμων, συστήνονταν ευρύ Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος με εκπροσώπους
των αρμόδιων Υπουργείων, του Δήμου, των ΟΤΑ καθώς και παραγωγικών και συνδικαλιστικών φορέων με αρμοδιότητα έγκρισης
του ενιαίου κυλιόμενου 5ετούς προγράμματος έργων. Ο ρόλος του Συμβουλίου, όπως προβλέπονταν, έχει καταργηθεί

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Οι δραστηριότητες που προβλέπεται να εκτελούν οι οργανισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το χωροταξικό,
περιβαλλοντολογικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό των αντίστοιχων μητροπολιτικών περιοχών, η εξέλιξη των οποίων είναι
κρίσιμη σε εθνικό επίπεδο.

Βαθμός
επικάλυψης

• Με τη σημερινή κρατική δομή εμφανίζεται να υπάρχουν υπηρεσίες κυρίως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και της
Περιφέρειας με σχετικό αντικείμενο (π.χ. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού). Επίσης, ο Ν. 3852/2010
επιχειρεί να αποδόσει επιπλέον αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και
στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης στον τομέα περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και μεταφορών και
συγκοινωνιών, κατεξοχήν αντικείμενα των Οργανισμών.

Επαφή με
Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Οι Οργανισμοί δεν έχουν άμεση επαφή ούτε με πολίτες ούτε με επιχειρήσεις. Σύνδεσμοι / φορείς εκπροσώπησης
ομάδων επιχειρήσεων ή / και πολιτών συμμετέχουν συνήθως σε διαδικασίες διαβούλευσης.
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,38 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,14 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,14 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,42 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,10 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΟ (2010): 0,21 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,22 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,26 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ και
μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΠΕΚΑ ή/
και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Παρά το ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενό
τους, οι εξεταζόμενοι οργανισμοί
«υπολειτουργούν» τα τελευταία χρόνια
κυρίως λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης
(αποσπασμένο προσωπικό)
• Παράλληλα, οι εξεταζόμενοι οργανισμοί
έχουν αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
συναφείς πρωτίστως με τις αρμοδιότητες
αντίστοιχων Διευθύνσεων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
(Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού)
• Κατά συνέπεια προτείνεται η κατάργηση
των δύο οργανισμών με την
ενσωμάτωση των σχετικών
αρμοδιοτήτων στο ΥΠΕΚΑ (π.χ. στη Δ/
νση Χωροταξίας, που είναι αρμόδια και
για την αναθεώρηση των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης) ή/ και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
• Σημειώνεται, ότι δεν προκύπτει
δυνατότητα μεταφοράς των
αρμοδιοτήτων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι επί του
παρόντος δεν είναι δυνατό να ανατεθεί
σε αυτήν αρμοδιότητα κατάρτισης ή
έγκρισης χωροταξικού ή πολεοδομικού
σχεδιασμού, στοιχείο που προκύπτει και
από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (π.χ.
1425/2002, 1721/2002, 951/2002,
317/2002).

• Τα λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνουν μισθοδοσία καθώς οι Οργανισμοί λειτουργούν με αποσπασμένο προσωπικό
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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6.2.1

Περιβάλλον-Ενέργεια / Δημόσια Έργα
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) - ΝΠΙΔ
• Συγκέντρωση & επεξεργασία στοιχείων κατασκευαστικής δραστηριότητας
• Έρευνα για την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή υλικών, μεθόδων
κατασκευής, κοστολόγησή τους καθώς και την ποιοτική και ποσοτική
επάρκεια δυναμικού
• Σύνταξη των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
• Επικαιροποίηση και εισήγηση του αναλυτικού τιμολογίου του Δημοσίου
• Προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας και μείωσης του κόστους των έργων
• Εισηγήσεις για τη λειτουργία των ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων)
• Υποστήριξη στις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τη κατάρτιση και
πιστοποίηση του προσωπικού
• 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή: 4 μέλη, οριζόμενα
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 1 εκπρόσωπος του ΤΕΕ,
1 εκπρόσωπος του ΣΕΒ και 1 εκπρόσωπος των Πανελλήνιων
Εργοληπτικών Οργανώσεων.
• Γενικός Διευθυντής και 3 Δ/νσεις (Παροχής Υπηρεσιών & Μελετών
Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομική Διεύθυνση) με τους Επικεφαλής
τους
• Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης Ποιότητας & Διαδικασιών.

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Οι δραστηριότητες που προβλέπεται να εκτελεί το ΙΟΚ
είναι σημαντικές για τα δημόσια έργα

Βαθμός
επικάλυψης

• Εμφανίζεται να υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις με
οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου

Επαφή με Πολίτη / • Το ΙΟΚ έρχεται σε επαφή με μηχανικούς και εργοληπτικές
επιχειρήσεις για τη παροχή πληροφοριών ή / και για
Επιχείρηση
επιμόρφωση στελεχών

Δημοσιονομικά
δεδομένα

•
•
•
•

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)
και μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Η προτεινόμενη κατάργηση του Ινστιτούτου υπαγορεύεται
από το γεγονός της συνάφειας και συμπληρωματικότητας των
βασικών αρμοδιοτήτων του με το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
• Ειδικότερα, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
λειτουργούν οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο
που έχουν ή μπορούν να αναλάβουν τις αρμοδιότητες του
ΙΟΚ για τις Εθνικές Προδιαγραφές, την κοστολόγηση των
έργων, τη λειτουργία των ΜΕΕΠ, την ποιότητα των έργων και
την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (Διεύθυνση
Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων, Διεύθυνση
Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων & Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων,
Διεύθυνση Ελέγχου & Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας,
Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Υλικών και Εξοπλισμού,
επίσης της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων).
• Αρμοδιότητες του ΙΟΚ εμφανίζεται να εκτελούνται /
εκπορεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων. Για παράδειγμα για την ανάπτυξη πρότασης πλαίσιο για τη βελτίωση του συστήματος τιμολόγησης έργων,
συστάθηκε από το Υπουργείο 13μελής επιτροπή από 9
υπαλλήλους του, 3 εκπροσώπους φορέων και 1 εκπρόσωπο
του ΙΟΚ.

Ίδια Έσοδα (2010): 0,006 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,46 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0, 52 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Επιχορήγηση ΤΠ (2012): 0,43 εκ € (Διαύγεια)
Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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7.1.1

Πολιτισμός / Μουσεία

Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης / Ν.Π.Ι.Δ που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ)

Φορέας

• Σκοπός του οργανισμού είναι η ανέγερση του Μουσείου της Ακρόπολης, η προβολή των εργασιών
ανέγερσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων, η έκδοση
βιβλίων, η παραγωγή και η εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού
• Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση και παραλαβή οποιουδήποτε έργου ή
ενέργειας για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης και τον εξοπλισμό του Μουσείου
• Η διάθεση προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Μουσείου

Αρμοδιότητες

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποτελείται από 9 μέλη με πενταετή θητεία. Ο Πρόεδρος
ορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ενώ τα υπόλοιπα μέλη με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
• Βάσει νόμου (Ν. 2260/1994) οι ανάγκες του Οργανισμού σε προσωπικό καλύπτονται από
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή των υπαγόμενων σε αυτό νομικών
προσώπων. Σε ειδικές περιπτώσεις συνάπτονται συμβάσεις έργου μέγιστης διάρκειας ίσης έως
την αποπεράτωση του Μουσείου της Ακρόπολης.

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Χαμηλή σημαντικότητα λόγω της αποπεράτωσης των εργασιών ανέγερσης του μουσείου
αλλά και της λειτουργίας του Μουσείου από νέο φορέα

Βαθμός
Επικάλυψης

Πλήρης επικάλυψη με το νέο φορέα δεδομένης της μεταβίβασης σε αυτόν του κτιρίου για
τη λειτουργία του Μουσείου

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Η λειτουργία του Μουσείου δεν είναι στην ευθύνη του φορέα

•
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 1,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Ίδια Έσοδα (2011): 0,8 € (ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 8,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2011): 5,7 εκ € (ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού (2010): 25 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), 129 (σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου) – (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης
Νέου Μουσείου Ακρόπολης και
μεταβίβαση τυχόν εκκρεμοτήτων στο νέο
φορέα που έχει συσταθεί για τη
λειτουργία του Μουσείου (Μουσείο
Ακρόπολης, ΝΠΔΔ)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

• Το 2008 ιδρύθηκε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
"Μουσείο Ακρόπολης" με κύριο σκοπό τη
λειτουργία του Μουσείου και στο οποίο και
μεταβιβάστηκε το κτίριο και ο περιβάλλων
χώρος (Ν. 3711/2008).
• Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.
2260/1994), ο Οργανισμός μπορεί να
καταργηθεί με απόφαση του Δ.Σ. σε
περίπτωση ολοκλήρωσης του σκοπού του,
που επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση
του Μουσείου της Ακρόπολης.
• Η αποπεράτωση του μουσείου
ολοκληρώθηκε το 2009 και λειτουργεί
έκτοτε υπό το νέο φορέα.
• Σήμερα ο Οργανισμός εκτελεί με
αυτεπιστασία το έργο της εφαρμογής του
εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου.
Η ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να
μεταφερθεί στο νέο φορέα.
• Σημειώνεται ότι εκκρεμεί το θέμα της
οριστικής στελέχωσης και οργάνωσης του
Μουσείου εν αναμονή της έκδοσης του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το
οποίο προετοιμάζεται από το 2009. Στο
διάστημα αυτό, ο Οργανισμός υποστηρίζει
τη λειτουργία του Μουσείου με τη διάθεση
του προσωπικού του στο νέο φορέα.

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.1.2

Πολιτισμός / Μουσεία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) –
Θεσσαλονίκη / Ν.Π.Ι.Δ.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού –
Θεσσαλονίκη / Περιφερειακή Μονάδα
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού

• Προωθεί την επιστημονική έρευνα στη
μουσειολογία και μουσειογραφία, την
ανασκαφή, αποκατάσταση, ανάδειξη και μελέτη
των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χώρων και
έργων σε διεθνές επίπεδο.
• Συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων και
διακρατικών συνεργασιών
• Χρηματοδοτεί την έκδοση επιστημονικών
μελετών και βιβλίων

• Διατηρεί μόνιμη έκθεση και διοργανώνει/
φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις με σκοπό την
παρουσίαση της ζωής κατά τη βυζαντινή και
μεταβυζαντινή περίοδο.
• Διαθέτει αρχαιολογικές αποθήκες και
εξειδικευμένα εργαστήρια συντήρησης
• Διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Έχει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας
του Λευκού Πύργου

• Το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ αποτελείται από 7 μέλη με
τριετή θητεία, που διορίζονται από τον Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού.
• Διαρθρώνεται σε 1 Διεύθυνση και 3 Γραφεία
• Στεγάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
με το οποίο συνεργάζεται στενά
• Οι πόροι του μπορούν να προέρχονται από
κρατική επιχορήγηση, επιχορήγηση του ΤΑΠΑ,
εκδηλώσεις, χορηγίες, κ.λπ.

• Το μουσείο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
• Διαρθρώνεται σε 8 τμήματα, μεταξύ άλλων
Συντήρησης - Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης - Δημοσίων Σχέσεων,
Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων - Τεχνικής
Υποστήριξης

Χαμηλή σημαντικότητα λόγω της
μειωμένης δραστηριότητας του
ΕΚΒΜΜ

Πρόκειται για έναν αρκετά δραστήριο
φορέα, ο οποίος υποστηρίζει και
ενισχύει την ελληνική κοινωνία και
οικονομία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Βαθμός
Επικάλυψης

Το αντικείμενο του ΕΚΒΜΜ είναι
συμπληρωματικό της δραστηριότητας
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Πρόκειται για το μοναδικό Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού στο Νομό
Θεσσαλονίκης

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δεδομένου ότι το κύριο αντικείμενο
του ΕΚΒΜΜ είναι η έρευνα, ο βαθμός
εγγύτητας στον πολίτη είναι χαμηλός

Προβολή θεμάτων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, με έντονη
δραστηριότητα

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

• Ίδια Έσοδα (2010): 0,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,0 εκ € (ΕΜΠ/
ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Αριθμός Προσωπικού (2010): 1 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου), 2 (σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου), 2
(αποσπασμένοι) – (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Απορρόφηση της δραστηριότητας του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων από το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Το αντικείμενο του ΕΚΒΜΜ είναι
συμπληρωματικό του Μουσείου ενώ οι
δύο φορείς συστεγάζονται και
συνεργάζονται ήδη στενά
• Η προτεινόμενη συνένωση των δύο
φορέων αναμένεται να συμβάλλει στην
εξοικονόμηση του κόστους των
διοικητικών και υποστηρικτικών
λειτουργιών .
• Παράλληλα δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής δυναμικής του ΕΚΒΜΜ με
την ένταξή του σε ένα μεγαλύτερο ‘όχημα’
διευρύνοντας και επεκτείνοντας το πεδίο
εφαρμογής του αντικειμένου του
• Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη το έργο της
αναδιοργάνωσης των Υπουργείων, η
εξεταζόμενη υπόθεση αναμένεται να
επηρεαστεί από τις όποιες κατευθύνσεις
διατυπωθούν στο πλαίσιο αυτού του
έργου.

• Αριθμός Προσωπικού: 58 (μόνιμοι υπάλληλοι),
32 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), 5
ωρομίσθιοι – (www.yppo.gr)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.1.3

Πολιτισμός / Μουσεία

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Μουσείο Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Φ. Ανωγειανάκη
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – Αθήνα /
Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου
Ανωγειανάκη-Κέντρο Εθνομουσικολογίας –
Αθήνα / Ν.Π.Δ.Δ.

Αρμοδιότητες

• Είναι το κεντρικό κρατικό μουσείο προβολής
έργων νεώτερης ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς με μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις
• Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο, αρχείο
πολυμέσων και βιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε
θέματα λαϊκού πολιτισμού
• Πρόσθετες δραστηριότητες είναι η διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων

• Κύρια δραστηριότητα είναι η έκθεση ελληνικών
λαϊκών οργάνων από το 18ο αιώνα, τα οποία
Συγχώνευση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης
δώρισε στο δημόσιο ο Φοίβος Ανωγειανάκης.
και του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων Φ.
• Περιλαμβάνει σταθερή και κινητή έκθεση ενώ
Ανωγειανάκη-Κέντρο Εθνομουσικολογίας
μέρος της συλλογής αξιοποιείται και για
ερευνητικούς σκοπούς.
• Συντηρεί οπτικοακουστικό αρχείο, υλοποιεί
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργανώνει
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Το Μουσείο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση
Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
ΥΠΠΟΤ
• Διαρθρώνεται σε 8 λειτουργικές περιοχές,
όπως: Διοικητικό/Λογιστήριο, Εκθέσεις και
Εκδηλώσεις, Τεχνική Υποστήριξη, κ.λπ.
• Λειτουργεί σε τέσσερις εκθεσιακούς χώρους
στο κέντρο της Αθήνας

• Όργανα διοίκησης του μουσείου είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Το
Δ.Σ. είναι πενταμελές, διορίζεται με απόφαση
του ΥΠΠΟΤ και έχει τριετή θητεία.

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντική δραστηριότητα με στόχο
τη διάδοση της λαϊκής παράδοσης

Σημαντική δραστηριότητα με στόχο
τη διάδοση της λαϊκής παράδοσης

Βαθμός
Επικάλυψης

Θεματική συνάφεια με το Μουσείο
Φοίβου Ανωγειακάκη

Μοναδικότητα συλλογής λαϊκών
μουσικών οργάνων. Θεματική
συνάφεια με το Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης

Προβολή θεμάτων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, με έντονη
δραστηριότητα

Προβολή θεμάτων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, με έντονη
δραστηριότητα

Φορέας

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

(δεν υπάρχουν στοιχεία)

• Αριθμός Προσωπικού (2011): 6 (Απογραφή
Δ.Υ.)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

• Ενοποίηση των συμπληρωματικών
κλάδων της λαϊκής τέχνης και των
λαϊκών οργάνων με στόχο την ενίσχυση
και ολοκληρωμένη διαχείριση των
δράσεων προβολής και διάχυσης της
ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
• Με την προτεινόμενη συγχώνευση
διασφαλίζονται συνέργιες με σκοπό την
αύξηση των ιδίων εσόδων και τη
σταδιακή μείωση των κρατικών
επιχορηγήσεων. Ταυτόχρονα
επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με
τη συγκέντρωση συναφών
δραστηριοτήτων και των
υποστηρικτικών τους υπηρεσιών σε ένα
φορέα.
• Επιπλέον, η μείωση φορέων με
συναφές και συμπληρωματικό
αντικείμενο συντελεί στην μείωση της
ανάγκης και του κόστους ελέγχου και
συντονισμού των εποπτευόμενων
φορέων.
• Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη το έργο
της αναδιοργάνωσης των Υπουργείων,
η εξεταζόμενη υπόθεση αναμένεται να
επηρεαστεί από τις όποιες κατευθύνσεις
διατυπωθούν στο πλαίσιο αυτού του
έργου.

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.1.4

Πολιτισμός / Μουσεία

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Συνένωση των μουσείων που λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνεται η δημιουργία εντός του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύο μονάδων διαχείρισης μουσείων, η πρώτη με έδρα την Αθήνα, στην οποία εντάσσονται
τα μουσεία που λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου στην Αθήνα και η δεύτερη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσονται τα αντίστοιχα
μουσεία της Θεσσαλονίκης.
Φορείς Αθήνας
• Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
• Επιγραφικό Μουσείο

Φορείς Θεσσαλονίκης
• Νομισματικό Μουσείο
• Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Δημοσιονομικά δεδομένα (αριθμός προσωπικού)
• Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: 50 (μόνιμοι), 85 (σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου), 164 (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)
• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 95 (μόνιμοι), 105 (σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου)
• Επιγραφικό Μουσείο: 20 (μόνιμοι), 5 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου)
• Νομισματικό Μουσείο: 15 (μόνιμοι), 31 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου),
5 (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)
• Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης: (www.culture.gr)

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 38 (μόνιμοι εκ των οποίων οι 3 είναι
αποσπασμένοι), 29 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εκ των οποίων ο 1
είναι αποσπασμένος)
• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: 58 (μόνιμοι), 32 (σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου), 5 (ωρομίσθιοι)

(www.culture.gr)

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Η προτεινόμενη συγχώνευση οδηγεί σε μείωση του κόστους λειτουργίας των μουσείων με τη δημιουργία οριζόντιων δομών διοίκησης και εξυπηρέτησης των
υποστηρικτικών λειτουργιών. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη λογιστική υποστήριξη, τη γραμματειακή υποστήριξη, τις τεχνικές υπηρεσίες
συντήρησης των υποδομών, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση προμηθειών.
• Η κεντρική διοίκηση των μουσείων δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της δράσης τους σε συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως με τη δημιουργία συνεργασιών για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές και σχολεία και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργείται η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
• Διασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός της προσπάθειας άντλησης πρόσθετων πόρων από χορηγίες και δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.2.1

Πολιτισμός / Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Φορέας

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.) / Ν.Π.Ι.Δ.

• Η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο
Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του
• Η δημιουργία και λειτουργία παραρτημάτων/εστιών/γραφείων στο εξωτερικό. Παραρτήματα
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με
(Αλεξάνδρεια, Οδησσό, Βερολίνο): κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, λειτουργία βιβλιοθηκών ή/και
εστίαση στην παρουσία του στο
μουσεία, εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση Κρατικού Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Εστίες
εξωτερικό
(Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια, Τεργέστη, Μελβούρνη, Τίρανα): κέντρα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Ορισμένες Εστίες λειτουργούν ως εξεταστικά
κέντρα στα οποία διενεργούνται εξετάσεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Γραφεία (Λονδίνο,
Ουάσινγκτον): προωθούν τη συνεργασία με τοπικούς φορείς για την οργάνωση εκδηλώσεων.
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
Επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

•
•
•
•
•

• Το Δ.Σ. αποτελείται από 13 μέλη που διορίζονται από το ΥΠΠΟΤ. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται να προτείνουν από ένα μέλος του Δ.Σ.
• Έχει διαπιστωθεί η ανάγκη διαμόρφωσης
συγκεκριμένης στρατηγικής από τα
• Διαρθρώνεται σε 7 τμήματα και υπηρεσίες: Οικονομική Υπηρεσία και Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα
αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΤ για τον
Προγραμματισμού, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με τα Παραρτήματα, Τμήμα Εκδόσεων και
ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, με στόχο τη
Ενημέρωσης, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Τομέας Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών
Θεμάτων, Τμήμα Προμηθειών
διατύπωση κατευθύνσεων και
προτεραιοτήτων και τον καθορισμό
• Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής του ελληνικού δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh
κεντρικών επιλογών για το είδος και το
(οργανισμός που προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρω-Μεσογειακή ζώνη) και μέλος του
επίπεδο της πολιτιστικής δραστηριότητας
EUNIC (European Union National Institutes of Culture)
της χώρας και των δράσεων προβολής του
ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερα σημαντικός προγραμματικά ο ρόλος του Ε.Ι.Π. για την προβολή του ελληνικού
• Ενόψει της στρατηγικής αυτής προτείνεται
πολιτισμού
καταρχήν η αναδιάρθρωση των
δραστηριοτήτων του ΕΙΠ προκειμένου να
προετοιμαστεί κατάλληλα ο εν λόγω
Υπάρχει επικάλυψη τόσο ως προς τις δραστηριότητες προβολής του ελληνικού
πολιτισμού όσο και αυτές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πόλεις του εξωτερικού
φορέας για την υλοποίησή της ως βασικός
που δε δραστηριοποιείται το Ε.Ι.Π.
υφιστάμενος φορέας για την προβολή του
ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Παρ’
όλα αυτά οι τελικές στρατηγικές επιλογές
Η λειτουργία του Ε.Ι.Π. απευθύνεται εν γένει σε περιορισμένες ομάδες πολιτών στις
για την αναδιάρθρωση του χάρτη των
πόλεις που έχει παρουσία
δημόσιων πολιτιστικών φορέων, ενδέχεται
να οδηγήσουν σε περαιτέρω παρεμβάσεις
ως προς τη λειτουργία και το ρόλο του ΕΙΠ.
Ίδια Έσοδα (2010): 0,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανασύστασης
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 2,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
της δομής της δημόσιας διοίκησης και της
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
μείωσης των δαπανών προτείνεται η
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 2,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
αναδιάρθρωση των γραφείων του ΕΙΠ στο
Αριθμός Προσωπικού (2010): 20 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), 2 (σύμβαση εργασίας
εξωτερικό και η κατά περίπτωση
ορισμένου χρόνου), 4 (αποσπασμένοι) – (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών του
δημοσίου στο εξωτερικού (π.χ. Προξενεία)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.2.2

Πολιτισμός / Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως
Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών / ΝΠΙΔ

Φορέας

•

Διαχείριση των πιστώσεων, πόρων, εσόδων και περιουσίας των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και η διάθεση αυτών για την οργάνωση συναυλιών, την ίδρυση και
λειτουργία μουσικών συνόλων, τη συνεργασία και σύμπραξη με άλλους φορείς στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, την παραγωγή εκδηλώσεων, τη διοργάνωση περιοδειών ανά τον κόσμο, την
εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των εκδηλώσεων των
ορχηστρών και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

•

Τα Ταμεία διοικούνται το καθένα από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται για
τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής, ο Διευθυντής της Ορχήστρας.
Λειτουργούν ομάδες γραμματείας και λογιστηρίου οι οποίες στελεχώνονται με υπαλλήλους των
Κρατικών Ορχηστρών με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ή του Υπουργείου Πολιτισμού και
ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας.

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

•

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντικός ρόλος ως διαχειριστές των πόρων του ΥΠΠΟΤ

Βαθμός
Επικάλυψης

Οι δραστηριότητες των δύο ταμείων είναι παράλληλες δεδομένου ότι πραγματοποιούν
τις ίδιες εργασίες για διαφορετικές ορχήστρες

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης / ΝΠΙΔ

Η δραστηριότητά τους δε συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών ωστόσο
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δραστηριότητα των ορχηστρών

•
•
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Ίδια Έσοδα (2011): 0,2 εκ € (ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011): 0,4 εκ € (ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 1,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2011): 1,2 εκ € (ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού (2011): 10 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου)

•
•
•
•

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Συγχώνευση του Ειδικό Ταμείο
Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών και του Ειδικού
Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Οι δύο ορχήστρες συμμετέχουν σε
συμφωνικές συναυλίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Τα δύο ταμεία οργανώνουν
τις συμμετοχές της ορχήστρας ευθύνης
τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις
τοπικές διοργανώσεις.
• Με την προτεινόμενη συγχώνευση
επιτυγχάνεται η μείωση των φορέων με
συναφές και συμπληρωματικό
αντικείμενο και η μείωση της ανάγκης και
του κόστους ελέγχου και συντονισμού
των εποπτευόμενων φορέων.
• Ως προς την εσωτερική λειτουργία του
φορέα δημιουργούνται οικονομίες
κλίμακας με τη συγκέντρωση των
συναφών δραστηριοτήτων και των
υποστηρικτικών τους υπηρεσιών σε ένα
φορέα.
• Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να
διερευνηθεί η σχέση του ενοποιημένου
φορέα με τις κρατικές ορχήστρες των
Αθηνών και της Θεσσαλονίκης

Ίδια Έσοδα (2010): 0,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 1,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού (2011): 8 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.2.3

Πολιτισμός / Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή
Φορέας

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
(ΟΜΜΑ) / Ν.Π.Ι.Δ.

Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΚ) / Ν.Π.Ι.Δ.

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

• Η οργάνωση και διεξαγωγή μουσικών και
Συγχώνευση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
• Η διοργάνωση υψηλής ποιότητας
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
παραγωγών όπως όπερες, μπαλέτα,
συμπεριλαμβανομένων συμφωνικών
οπερέτες, όπερες για παιδιά και ρεσιτάλ
συναυλιών, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και
• Η διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών
όπερας, παραστάσεις μπαλέτου.
προγραμμάτων όπως το Athens Opera Studio Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
Αρμοδιότητες
• Η συμμετοχή στην μουσική εκπαίδευση και
(πρόγραμμα για την εκμάθηση οπερετικών
έρευνα στην Ελλάδα με την οργάνωση
ρόλων)
• Οι δύο φορείς έχουν συναφή δραστηριότητα και ήδη
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων και τη
συνεργάζονται στενά για την οργάνωση και διεξαγωγή
• Η λειτουργία της Ανώτερης Επαγγελματικής
λειτουργία μουσικής βιβλιοθήκης
παραστάσεων καθώς σημαντικό μέρος των
Σχολής Χορού
• Η διεξαγωγή συνεδρίων
διοργανώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
πραγματοποιούνται σήμερα στις αίθουσες του Μεγάρου
• Κύριο όργανο διοίκησης είναι το Δ.Σ. το οποίο
Μουσικής Αθηνών.
αποτελείται από 10, εκ των οποίων τα μισά
• Τα όργανα διοίκησης του φορέα είναι το Δ.Σ.,
•
Τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ζήτησης για σχετικές
το οποίο αποτελείται από 5 μέλη τα οποία
ορίζονται από το ΥΠΠΟΤ και τα μισά από το
παραγωγές
όπερας και μπαλέτου σε συνδυασμό με τα
ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και
Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής». Βάσει
οικονομικά στοιχεία των δύο φορέων και την τρέχουσα
Τουρισμού, και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή
νόμου το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι
Οργάνωση /
άμισθο. Επιπλέον ορίζεται Γενικός Διευθυντής • Οι παραστάσεις που διοργανώνονται από την δημοσιονομική συγκυρία οδηγούν στη συγκεκριμένη
Λειτουργία
υπόθεση. Το ενιαίο σχήμα εκτιμάται ότι θα έχει τη
Εθνική Λυρική Σκηνή δίνονται στο Θέατρο
και Καλλιτεχνικός Διευθυντής.
δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλότερο κόστος,
Ολύμπια, που περιλαμβάνει και την Παιδική
• Διαρθρώνεται σε 9 διευθύνσεις.
αξιοποιώντας τις υποδομές του ΟΜΜΑ και
Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
• Βάσει νόμου (Ν.1198/1981) έχει την
διασφαλίζοντας κοινές υποστηρικτικές λειτουργίες.
στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.
υποχρέωση να διαθέτει αίθουσα μουσικής στις
•
Στις λειτουργίες που θα ενοποιηθούν με την προτεινόμενη
Κρατικές Ορχήστρες για 40 εμφανίσεις ετησίως
συγχώνευση εντάσσονται οι υποστηρικτικές λειτουργίες
όπως η λογιστική υποστήριξη, η διαχείριση ανθρώπινου
Βαθμός
δυναμικού, η διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων,
Ανάδειξη
και
προώθηση
του
Ανάδειξη
και
προώθηση
του
χρησιμότητας –
αλλά και εμπορικές λειτουργίες, όπως η διοργάνωση
πολιτισμού
στη
χώρα
πολιτισμού
στη
χώρα
σημαντικότητας
εκδηλώσεων, το marketing και η διαφήμιση.
• Επιπλέον όφελος αναμένεται να διασφαλιστεί από την
Πρόκειται για ένα από τους
Σημαντική επικάλυψη με το Μέγαρο
αξιοποίηση των υποδομών του ΟΜΜΑ και ενδεχόμενη
σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης
Βαθμός
Μουσικής
Αθηνών
ως
προς
τη
αποδέσμευση του ενοικιαζόμενου κτιρίου της Εθνικής
Επικάλυψης
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην
διοργάνωση παραγωγών
Λυρικής Σκηνής (Θέατρο Ολύμπια).
Ελλάδα
• Ο ρόλος του ενιαίου φορέα θα επαναπροσδιοριστεί με την
ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής
Επαφή με Πολίτη / Κύρια δραστηριότητα του αποτελεί η
Κύρια δραστηριότητα του αποτελεί η
Λυρικής Σκηνής που κατασκευάζονται από το Ίδρυμα
Επιχείρηση
διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Νιάρχου και οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν το
2015.
• Ίδια Έσοδα (2010): 15,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Η ανωτέρω υπόθεση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί υπό το
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 5,1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ) • Ίδια Έσοδα (2010): 16,9 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 20,5 εκ € (ΕΜΠ/
πρίσμα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στον
Δημοσιονομικά • Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 3,2 εκ € (ΕΜΠ/
ΓΛΚ)
τομέα του πολιτισμού που κρίνεται επιβεβλημένο.
δεδομένα
ΓΛΚ)
•
Λειτουργικά
Έξοδα
(2010):
38,8εκ
€
(ΕΜΠ/
•
Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση του
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 30εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
ΓΛΚ)
ενιαίου φορέα με την Ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής
• Επενδύσεις (2010): 5,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Planet - Deloitte
Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.3.1

Πολιτισμός / Κινηματογράφος

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Αρχεία Ταινιών Ελλάδος – Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Φορέας

Αρμοδιότητες

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
Επικάλυψης
Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) –
Αθήνα / Ν.Π.Ι.Δ.

Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της
Ελλάδος – Αθήνα / Ν.Π.Ι.Δ.

• Η ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής
κινηματογραφικής παραγωγής
• Η προβολή της Ελλάδας ως τόπου για την
πραγματοποίηση κινηματογραφικών και
οπτικοακουστικών παραγωγών
• Η έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας
κινηματογραφικών παραγωγών
• Η χρηματοδότηση ελληνικών παραγωγών
μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

• H συγκέντρωση, συντήρηση και διάδοση
ταινιών κινηματογράφου, ελληνικής ή
αλλοδαπής παραγωγής αλλά και των
κινηματογραφικών τεκμηρίων.
• Η σύνδεση με αλλοδαπούς ομοειδείς
οργανισμούς
• Η οργάνωση προβολών και η έρευνα της
ιστορικής εξέλιξης του κινηματογράφου
• Η λειτουργία του Μουσείου Κινηματογράφου.

• Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Κ. είναι το Δ.Σ. –
ορίζεται από το ΥΠΠΟΤ, αποτελείται από 7
μέλη με τριετή θητεία – και ο Γενικός
Διευθυντής – ορίζεται από το ΥΠΠΟΤ μετά από
πρόταση του Δ.Σ.
• Διαρθρώνεται σε 4 διευθύνσεις ενώ λειτουργεί
και αυτοτελής Νομική Υπηρεσία. Σήμερα
βρίσκεται στη φάση αναδιοργάνωσης για τη
συγχώνευση των διευθύνσεων

• Τα όργανα διοίκησης του φορέα είναι η Γενική
Συνέλευση και το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται
από 5 μέλη με τριετή θητεία
• Διαρθρώνεται σε 4 τμήματα: Εργαστήρια
αποκατάστασης, συντήρησης και φύλαξης του
αρχειακού υλικού – Βιβλιοθήκη - Ψηφιακό
αναγνωστήριο - Μουσείο

Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη
και προβολή ελληνικών
κινηματογραφικών παραγωγών

Σημαντική δραστηριότητα ως προς τη
διατήρηση σημαντικού αρχειακού
υλικού προς αξιοποίηση για
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη

Υπάρχει σχετική επικάλυψη με το
ΥΠΠΟΤ, όπως: πιστοποίηση
ελληνικής ιθαγένειας ταινιών,
χρηματοδότηση ταινιών

Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αρχείο
κινηματογραφικών ταινιών στην
Ελλάδα

Έμμεση επιρροή στην
καθημερινότητα του πολίτη

Χαμηλός βαθμός εγγύτητας κυρίως
λόγω της περιορισμένης προβολής του
κινηματογραφικού αρχείου

Ίδια Έσοδα (2010): 0,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Ίδια Έσοδα (2011): 0,7 εκ € (ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,8 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011): 3,5 εκ € (ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 2,9 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ) • Ίδια Έσοδα (2010): 0,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2011): 0,0 εκ € (ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 3,3 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2011): 5,0 εκ € (ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού (2011): 27 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου) (ΓΛΚ)

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου και της Αρχεία Ταινιών
Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς
Εξέταση
• Ενίσχυση των δράσεων προβολής
ελληνικών κινηματογραφικών
παραγωγών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό με την ύπαρξη ενιαίου φορέα
διαχείρισης, συντήρησης, ανάπτυξης
και εμπλουτισμού του
κινηματογραφικού αρχείου και
ενίσχυσης των ελληνικών
κινηματογραφικών παραγωγών.
• Συγκέντρωση των δράσεων διαχείρισης
της κινηματογραφικής κληρονομιάς και
ενίσχυσης της κινηματογραφικής
παραγωγής στην Ελλάδα, δίνοντας τη
δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών
ανάμεσα στις δύο δραστηριότητες.
• Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση
των ιδίων εσόδων και η μείωση της
ανάγκης κρατικών επιχορηγήσεων έτσι
ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο
σχήμα ενίσχυσης νέων
κινηματογραφικών παραγωγών.
• Μείωση φορέων με συναφές και
συμπληρωματικό αντικείμενο και κατ’
επέκταση μείωση της ανάγκης και του
κόστους ελέγχου και συντονισμού των
εποπτευόμενων φορέων.
• Επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη
συγκέντρωση των συναφών
δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε ένα φορέα.

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.4.1

Πολιτισμός / Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ) / Ανώνυμη
Εταιρεία

Φορέας

• Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων στην Ελληνική Επικράτεια
• Εκτέλεση έργων ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο
• Εκτέλεση έργων ανάπλασης για τη δημιουργία αρχαιολογικών δικτύων
και πάρκων
• Υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Αρμοδιότητες

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και
Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ)

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Η ΕΑΧΑ διοικείται από επταμελές Δ.Σ. , στο οποίο εκπροσωπούνται τα δύο
εποπτεύοντα υπουργεία (ΥΠΠΟΤ και ΥΠΕΚΑ)
• Χρηματοδοτείται από το δημόσιο με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (2009:
1,7εκ €, 2010: 2,3εκ €)

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντικός βαθμός λόγω στήριξης έργων ανάδειξης
αρχαιολογικών μνημείων

Βαθμός
Επικάλυψης

Σχετική επικάλυψη με άλλους φορείς που αναλαμβάνουν έργα
ανάπλασης και συμπληρωματικότητα ως προς τα έργα ανάδειξης

Βαθμός εγγύτητας
στον Πολίτη

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

• Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ενοποίησης των
αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας (Ιστορικό Κέντρο), η
δραστηριότητα του φορέα φαίνεται να είναι
περιορισμένη παρά τη σχετικά πρόσφατη διεύρυνση του
αντικειμένου του, βάσει της οποίας αναλαμβάνει την
ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια
• Στο πλαίσιο της ανασύστασης της δομής της δημόσιας
διοίκησης και της μείωσης των δαπανών προτείνεται η
κατάργηση της ΕΑΧΑ δεδομένου ότι παρουσιάζει
περιορισμένη δραστηριότητα και δεν υφίσταται στην
πράξη λόγος ύπαρξης διακριτού φορέα

Έμμεση σχέση με τον πολίτη, με την ανάδειξη/βελτίωση και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών

•
•
•
•

Λειτουργικά Έξοδα (2009): 1,4 εκ € (Ισολογισμός)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 1,1 εκ € (Ισολογισμός)
Αποτελέσματα Χρήσης (2009): -1,4 εκ €
Αποτελέσματα Χρήσης (2010): -1,0 εκ €

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.4.2

Πολιτισμός / Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων
Φορέας

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών
Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) / Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ)

Αρμοδιότητες

• Διαχείριση πιστώσεων και κονδυλίων που διατίθενται από το
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων κατόπιν
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του για την εκτέλεση
έργων
• Η ανάθεση, η εκτέλεση, η διαχείριση και ο έλεγχος έργων
συντήρησης και ανάδειξης μνημείων
• Επταμελές Δ.Σ. που διορίζεται με απόφαση του Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού
• H δομή και λειτουργία του είναι στη βάση έργων που αναλαμβάνει
(project-based) και υποστηρίζεται από τις Επιστημονικές
Επιτροπές

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντικός βαθμός λόγω στήριξης έργων ανάδειξης
αρχαιολογικών μνημείων

Βαθμός
Επικάλυψης

Σημαντικός βαθμός επικάλυψης αντικειμένου που αφορά
επιλεγμένα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Βαθμός εγγύτητας
στον Πολίτη

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Έμμεση σχέση με τον πολίτη, με την ανάδειξη/βελτίωση
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών
•
•
•
•
•
•

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση
Αρχαιολογικών Έργων και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΠΠΟΤ

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

• Ο τρόπος λειτουργίας του φορέα στη βάση έργων (Project –based)
με την συνδρομή των Επιστημονικών Επιτροπών αποτελεί μεν
ιδιαίτερα επιτυχημένη πρακτική για τα εξειδικευμένα και μεγάλα
έργα που αναλαμβάνει, ωστόσο δεν προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης
του αντικειμένου αυτού σε διακριτό φορέα.
• Επισημαίνεται ότι η αντίστοιχη αρμοδιότητα της συντήρησης και
ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων για μικρότερης κλίμακας έργα
εκτελείται σήμερα από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων
• Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσμα του περιορισμού των φορέων
του δημοσίου και της μείωσης των δαπανών προτείνεται η
κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτέλεσης
Αρχαιολογικών Έργων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο
ΥΠΠΟΤ συγκεντρώνοντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων που
αφορούν σε εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάδειξης
αρχαιολογικών μνημείων
• Η εν λόγω υπόθεση οδηγεί σε δημοσιονομικό όφελος κυρίως μέσω
της εξοικονόμησης του κόστους των διοικητικών και
υποστηρικτικών λειτουργιών

Ίδια Έσοδα (2010): 7,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 2,1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 1,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις Ε.Ε. (2010): 1,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 8,1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού: 33 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου),
213 (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), 335 (αποσπασμένοι) (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.4.3

Πολιτισμός / Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) / Ν.Π.Δ.Δ.
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ)

Φορέας

• Είσπραξη εσόδων από τα εισιτήρια εισόδου στα μουσεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους καθώς και τις λοιπές τους δραστηριότητες
• Διαχείριση και διάθεση πόρων για την απαλλοτρίωση ακινήτων,
συντήρηση, ανάδειξη μνημείων, μουσείων και του περιβάλλοντος χώρου

Αρμοδιότητες

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
Οργάνωση /
Λειτουργία

• Επταμελές Δ.Σ. που διορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Σημαντικός βαθμός λόγω στήριξης έργων ανάδειξης
αρχαιολογικών μνημείων

Βαθμός
Επικάλυψης

Μοναδικότητα ως προς την είσπραξη των εσόδων και
επικάλυψη στις λοιπές δραστηριότητες

Βαθμός εγγύτητας
στον Πολίτη

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Έμμεση σχέση με τον πολίτη, με την ανάδειξη/βελτίωση και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών

•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 49.4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 36,1 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επενδύσεις (2010): 16,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού: 255 (μόνιμοι υπάλληλοι), (41 σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου), 1 (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)

• Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
λειτουργεί ως το «ταμείο» του ΥΠΠΟΤ καθώς
αναλαμβάνει την είσπραξη των εσόδων από τα εισιτήρια
και τις δραστηριότητες των μουσείων και των
αρχαιολογικών χώρων, τη διαχείριση και διάθεση των
πόρων αυτών για απαλλοτριώσεις και έργα καθώς και
λοιπές δραστηριότητες (π.χ. εκδόσεις).
• Επιπλέον των ανωτέρω, το ΤΑΠΑ αναλαμβάνει την
υλοποίηση μικρής κλίμακας τεχνικών έργων (π.χ.
φωτισμός μνημείων) τα οποία υλοποιεί με ίδιους πόρους
καθώς διαθέτει τμήμα τεχνικών μελετών και έργων
• Στο πλαίσιο του περιορισμού των φορέων του δημοσίου
και της μείωσης των δαπανών καθώς επίσης και του
εξορθολογισμού του μοντέλου λειτουργίας των φορέων,
προτείνεται η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του
ΤΑΠΑ με την κατάργηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με
την εκπόνηση μελετών και τεχνικών έργων και την
επιλεγμένη μεταφοράς τους στο ΥΠΠΟΤ
• Με την παρέμβαση αυτή αναμένεται να υπάρξει
σημαντικό όφελος στο κόστος λειτουργίας του ΤΑΠΑ
• Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδίου για τον πολιτισμό, αναμένεται να
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του ΤΑΠΑ με βάση την
ενδεχόμενη ενοποίηση φορέων του πολιτισμού και ένταξη
στο ΤΑΠΑ δραστηριοτήτων άλλων φορέων που
αποτελούν κέντρα κόστους (π.χ. ΕΙΠ).

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.4.4

Πολιτισμός / Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς

Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ)/ Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Φορέας

• Το ΚΔΑΚ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής, συντήρησης,
αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημειακού και κειμηλιακού πλούτου του Αγίου Όρους

Αρμοδιότητες

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση του Κέντρου Διαφύλαξης
Αγιορείτικης Κληρονομιάς και μεταφορά
του αντικειμένου στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ)
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από 11 μέλη με τριετή θητεία και ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
• Βάσει νόμου (Ν. 1198/1981) οι λειτουργικές δαπάνες του ΚΔΑΚ. καλύπτονται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ενώ οι δαπάνες για την υλοποίηση έργων καλύπτονται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

Οργάνωση /
Λειτουργία

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Χαμηλή σημαντικότητα λόγω ύπαρξης εναλλακτικών δομών διαχείρισης κονδυλίων,
εκπόνησης μελετών και υλοποίησης έργων συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης
μνημείων του Αγίου Όρους

Βαθμός
Επικάλυψης

Τα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων αποτελούν κύρια
δραστηριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Η λειτουργία του ΚΔΑΚ δεν συνδέεται με την εξυπηρέτηση των πολιτών/επιχειρήσεων

•
•
•
•
•

• Οι αρμοδιότητες του ΚΔΑΚ για τη
συντήρηση και ανάδειξη μνημείων
αποτελούν βασική περιοχή ευθύνης του
ΥΠΠΟΤ, ως εκ τούτου κρίνεται
απαραίτητη η μεταφορά της
δραστηριότητάς του στον εν λόγω
Υπουργείο.
• Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
συγκέντρωση της δραστηριότητας για τη
υλοποίηση έργων υποδομής,
αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων.
• Η υπόθεση συμβάλλει σημαντικά στην
αντιμετώπιση του φαινομένου
κατακερματισμού και πολυδιάσπασης
λειτουργικού αντικειμένου σε πολλούς
φορείς.
• Πρόσθετες δραστηριότητες του ΚΔΑΚ
όπως η επιμέλεια εκδόσεων και η
διοργάνωση εκθέσεων είναι ανενεργές
για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν
κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθούν.

Ίδια Έσοδα (2010): 0,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 1,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 1,0 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 1,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Αριθμός Προσωπικού: 30 (Απογραφή 2011)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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7.5.1

Πολιτισμός / Λοιπά (Ενημέρωση)

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.
Φορέας

Αρμοδιότητες

•

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) /
Ανώνυμη Εταιρεία

•
•

Το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ελλάδας
Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών
καθώς και ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης στην Ελλάδα, την Κύπρο την ομογένεια και το εξωτερικό
Διαθέτει γραφεία στις Βρυξέλλες, την Κωνσταντινούπολη, τη Λευκωσία και το Βερολίνο
και ανταποκριτές στο Λονδίνο, τη Βιέννη, τη Ρώμη, το Παρίσι, τα Σκόπια, την Ουάσιγκτον,
τη Νέα Υόρκη, τη Μελβούρνη, το Μόντρεαλ, τα Τίρανα, τη Σόφια, την Άγκυρα, το
Βελιγράδι καθώς και σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις

•

Οργάνωση /
Λειτουργία

•

Εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού
Η εταιρεία αποτελείται από 4 διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης, (β)
Διεύθυνση Διαχείρισης, (γ) Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και (δ)
Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

•

Ως φορέας ενημέρωσης έχει υψηλό βαθμό σημαντικότητας / χρησιμότητας

Βαθμός
Επικάλυψης

•

Σημαντικός βαθμός επικάλυψης με ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα και
ηλεκτρονικά)

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

•

Η δραστηριότητα του φορέα δεν έχει άμεση επιρροή στην καθημερινότητα
των πολιτών/επιχειρήσεων

•
•
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 2,6 εκ €
Ίδια Έσοδα (2011): 2,2 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 11,5 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011): 8,8 εκ €
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 14,1 εκ €
Λειτουργικά Έξοδα (2011): 11,3 εκ €
Αριθμός Προσωπικού (2011): 261 (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), 16 (σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου), 8 (αποσταμένοι)
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

•

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση της Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
– Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
• Στην αγορά ειδησεογραφικής ενημέρωσης
δραστηριοποιείται σημαντικό πλήθος ιδιωτικών
φορέων που λειτουργούν ανταγωνιστικά στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εν λόγω αγορά, όπως έχει
διαμορφωθεί σήμερα, δεν απαιτεί τη διατήρηση
ενός δημόσιου φορέα ειδησεογραφικής
ενημέρωσης.
• Σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές, τα
ειδησεογραφικά πρακτορεία είναι ιδιωτικές
εταιρείες με μετόχους εταιρείες μέσων
ενημέρωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται το εθνικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ηνωμένου
Βασιλείου και Ιρλανδίας (Press Association), το
οποίο αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση με 27
μετόχους, κυρίως εκδότες εφημερίδων τοπικής
και εθνικής εμβέλειας. Αντίστοιχη περίπτωση
αποτελεί το γερμανικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο (Deutsche Presse-Agentur) με
περίπου 190 μετόχους και το αυστριακό
πρακτορείο (Austria Presse-Agentur ) που
παρουσιάζει έντονη εμπορική δραστηριότητα.
• Η ετήσια επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού του ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι υψηλή
ενώ η επιχειρηματική του δραστηριότητα θα
έπρεπε να αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του.
• Ωστόσο η κατάργησή του ως δημόσιου φορέα δε
συνιστά απαραίτητα την παύση της λειτουργίας
του. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το
ενδιαφέρον ανάληψης της λειτουργίας του
πρακτορείου από εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή ιδιωτών).

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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Περιεχόμενα του Παραδοτέου
v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας
§

Αγροτική Ανάπτυξη

§

Αθλητισμός

§

Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Απασχόληση

§

Έρευνα & Τεχνολογία

§

Οικονομική Ανάπτυξη

§

Περιβάλλον / Ενέργεια

§

Πολιτισμός

§

Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Πολιτική

v Επόμενα Βήματα
Planet - Deloitte
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8.1.1

Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική / Έλεγχος και Πιστοποίηση

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της
Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (1/3)
Φορέας

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) / ΝΠΔΔ

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) / ΝΠΔΔ

Αρμοδιότητες

• Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των τροφίμων
• Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές για την παραγωγή υγιεινών
προϊόντων
• Τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ως προϋπόθεση για
την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων
• Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες,
συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την
πρωτογενή παραγωγή
• Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα, μεριμνά για την ενημέρωση,
πληροφόρηση, εκπαίδευση, κτλ

• Αξιολογεί και εγκρίνει νέα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα και
παρακολουθεί μετεγκριτικά την κυκλοφορία τους στη χώρα.
• Ελέγχει την παραγωγή, τις κλινικές μελέτες και την κυκλοφορία των
προϊόντων στην ελληνική αγορά
• Αναπτύσσει και προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα
• Ενημερώνει επιστήμονες υγείας, αρμόδιους φορείς και το κοινό με
πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά και λοιπά προϊόντα

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Διαθέτει Κεντρική και 6 Περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν το
έργο των 57 Δ/σεων Κτηνιατρικής στις οποίες ανήκουν 289 Αγροτικά
Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικά Κέντρα.
• 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο
• Δ/ση Ελέγχων Επιχειρήσεων, Εργαστηριακών ελέγχων, Εκπαίδευσης,
Ενημέρωσης και Πληροφορικής, Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών,
Αξιολόγησης Εγκρίσεων, Διοικητικής Υποστήριξης
• Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΕΤ) και Εθνικό
Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΠΕΤ)

• 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο
• Δ/ση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας, Αξιολόγησης προϊόντων,
Εργαστηρίων, Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων, Διοικητικών
υπηρεσιών ελέγχου προϊόντων, Οργάνωσης και πληροφορικής,
Πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων, Διοικητικού, Οικονομικού, Γραφείο
Νομικών Υποθέσεων, Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού
• Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων, Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης,
Επιστημονική και Δεοντολογική Επιτροπή Εγκρίσεων Κλινικών Δοκιμών,
Επιτροπή Φαρμακοποιίας, Επιτροπή Εθνικού Συνταγολογίου, Επιτροπή
Καλλυντικών, Επιτροπή Ιατρικών Βοηθημάτων, Δευτεροβάθμιο
Επιστημονικό Συμβούλιο

• Αποτελεί το βασικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στον
Ελλαδικό χώρο

• Αποτελεί τον Εθνικό Φορέα προστασίας της Δημόσιας
Υγείας για την κυκλοφορία φαρμάκων στην Ελλάδα

• Επικαλύψεις φαίνεται να δημιουργούνται με τον ΕΟΦ σε
κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες

• Επικαλύψεις φαίνεται να δημιουργούνται με τον ΕΦΕΤ σε
κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης

Επαφή με Πολίτη /
• Διεπαφή με επιχειρήσεις τροφίμων για αδειοδοτήσεις
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

• Ίδια Έσοδα (2010): 4,5 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 5,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Λειτουργικά Έξοδα (2010): 11,7 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
• Μισθοδοσία ~ 7,2 εκ € (ΕΦΕΤ)
• Αριθμός Προσωπικού: 272 (ΕΜΠ/ΓΛΚ - 2010 ) / 231
(Απογραφή 2011)
• Κεντρική Υπηρεσία 75 άτομα
• Περιφερικές Υπηρεσίες: 107 άτομα

• Διεπαφή με επιχειρήσεις φαρμάκων για αδειοδοτήσεις
διάθεσης φαρμάκων
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 43,6 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Ίδια Έσοδα (2012): 38,6 εκ € (π/υ ΕΟΦ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 23,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2012): 23,3 εκ € (π/υ ΕΟΦ)
• Μισθοδοσία ~ 8,7 εκ €
Προσωπικό: 238 άτομα (Απογραφή 2011) / 250 άτομα (ΠΟΕΣΕ 2007 –
2011) - 40 υπάλληλοι υποστηρίζουν τον έλεγχο σε τομείς
συναρμοδιότητας με ΕΦΕΤ (ΠΟΕΣΕ 2007 – 2011)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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8.1.1

Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική / Έλεγχος και Πιστοποίηση

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της
Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (2/3)
Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε.
- ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ) / Ανώνυμη Εταιρία που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Φορέας

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) / Ανώνυμη
Εταιρεία, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αρμοδιότητες

Δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και εστιάζει στην ιατρική τεχνολογία.
Ειδικότερα:
• Κοινοποιημένος Οργανισμός για την πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων (σήμανση CE Mark).
• Πιστοποιεί φορείς (επιχειρήσεις & οργανισμούς) ως προς τα πρότυπα EN
ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 και τις υπουργικές αποφάσεις
ΔΥ7/2480/94 και ΔΥ8/1348/04.
• Λειτουργεί εργαστήριο ελέγχου και δοκιμών.
• Εκπονεί εθνικά, κοινοτικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας & ανάπτυξης.
• Διοργανώνει εκπαιδευτικές διαδικασίες με αποδέκτες κυρίως νοσοκομεία.
• Είναι Φορέας Τήρησης Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και
Προμηθευτών.

Σκοπός του ΙΦΕΤ είναι γενικά η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο
χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Koινωνικής Ασφάλισης προς τον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διενέργεια μελετών βιοϊσοδυναμίας και
βιοδιαθεσιμότητας
• Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα απαραίτητα για
τη δημόσια υγεία
• Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίμων διαλυμάτων και δισκίων
• Ανάπτυξη εφαρμογών οργάνωσης και μηχανογράφησης στο χώρο της
υγείας
• Παροχή επίσημης και έγκυρης πληροφόρησης στους επιστήμονες του
χώρου της υγείας

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Μέτοχοι είναι ο ΕΟΦ (88%) και ο ΕΟΜΜΕΧ (12%)
• Κύρια όργανα διοίκησης το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων
Σύμβουλος
• Το ΔΣ υποστηρίζεται από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης και την
Επιτροπή Πιστοποίησης.
• Διαρθρώνεται εσωτερικά σε Τομέα Πιστοποίησης, Τομέα Εργαστηρίων,
Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, Τομέα Marketing, Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας, Λογιστήριο, Πληροφορική και Γραμματεία

• Προέκυψε έπειτα από τη συγχώνευση της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας
(ΕΦ) και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ).
• Το 2001 ενσωματώθηκε στο ΙΦΕΤ η Φαρμέτρικα και το 2007 η ΕΛΒΙΟΝΥ.

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

Εξαιρετικά σημαντικό αντικείμενο κυρίως λόγω του ρόλου του
ως κοινοποιημένου οργανισμού για την πιστοποίηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Εξαιρετικά σημαντικό αντικείμενο κυρίως ως προς τις μελέτες
βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας, την κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε φάρμακα

Βαθμός
Επικάλυψης

Υπάρχει επικάλυψη με το ΙΦΕΤ σε θέματα πιστοποίησης και
εκπαίδευσης / ενημέρωσης

Υπάρχει επικάλυψη με το ΕΚΑΠΤΥ σε θέματα πιστοποίησης
και εκπαίδευσης / ενημέρωσης

Άμεση επαφή με εταιρείες με ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την
παροχή της CE σήμανσης καθώς και με επιχειρήσεις /
οργανισμούς για πιστοποίηση, ελέγχους και δοκιμές,
εκπαίδευση και ενημέρωση

Περιορισμένη επαφή με αποδέκτες των υπηρεσιών του
κυρίως σε θέματα πιστοποίησης και πληροφόρησης
επιστημόνων του χώρου της υγείας

Επαφή με Πολίτη /
Επιχείρηση

Δημοσιονομικά
Δεδομένα
Planet - Deloitte

• Ζημίες (2010): 0,11034184 εκ € (Ισολογισμός )
• Λειτουργικά Έξοδα: 0,47878197 εκ € (Αποτελέσματα Χρήσης)

• Ζημίες (2010): 0,92136101 εκ € (Ισολογισμός )
• Αριθμός Προσωπικού (2010): 66 άτομα, εκ των οποίων τα 29 είναι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Πηγή: www.ifet.gr , Ισολογισμός)

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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8.1.1

Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική / Έλεγχος και Πιστοποίηση

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της
Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (3/3)
Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Συγχώνευση του ΕΦΕΤ, του ΕΟΦ, του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) και του Ινστιτούτου
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η παρούσα υπόθεση αφορά καταρχήν τη διοικητική συγχώνευση του ΕΦΕΤ και του ΕΟΦ και την απορρόφηση από το νέο ενιαίο φορέα του ΕΚΑΠΤΥ
και του ΙΦΕΤ.
Στο πλαίσιο του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) οι κεντρικές αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική
και αμοιβαία ενημέρωση για τα ζητήματα του πεδίου αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζοντας την ισοδυναμία των συστημάτων επίσημου ελέγχου που
διαχειρίζονται, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν.
Προτείνεται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και ευέλικτος φορέας που θα έχει τη ρυθμιστική ευθύνη στους τομείς του φαρμάκου και της διατροφής με
ενιαία διοικητική λειτουργία και έσοδα, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα ανταποδοτικά οφέλη από τις εγκριτικές διαδικασίες.
Ο ενιαίος φορέας θα εποπτεύει φάρμακα και τρόφιμα σε επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας και θα λειτουργήσει κατά το αμερικάνικο πρότυπο του FDA
(US Food and Drug Administration) οργανωμένο σε 2 κύριους τομείς (έναν για τα τρόφιμα και έναν για τα φάρμακα).
Ήδη και στην Ε.Ε. έχει υιοθετηθεί το μοντέλο αυτό με τη σχετική γενική διεύθυνση της ΕΕ (DG SANCO).
Αν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν 2 διακριτοί Οργανισμοί, αυτός των Φαρμάκων με έδρα το Λονδίνο (European Medicines Agency - EMA) και
αυτός των Τροφίμων με έδρα την Πάρμα (European Food Safety Authority - EFSA), δεν κρίνεται ότι η προτεινόμενη ενιαία δομή αντίκειται στο
παραπάνω πλαίσιο.
Ειδικότερα αναμένεται να δημιουργηθούν επιχειρησιακές συνέργιες καλύπτοντας ταυτόχρονα και το έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διοικητικό
προσωπικό και που δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκριτικές διαδικασίες
Επιπλέον, ο νέος φορέας ενισχύεται με την ένταξη σε αυτόν της δραστηριότητας του ΕΚΑΠΤΥ και του ΙΦΕΤ, θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΦ με κρίσιμο
και συμπληρωματικό αντικείμενο και με επικαλυπτόμενες λειτουργίες (π.χ. πιστοποίηση, πληροφόρηση).
Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να εξεταστεί και ενδεχόμενη ενσωμάτωση στον ενιαίο φορέα ορισμένων τμημάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Planet - Deloitte

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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8.2.1

Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική / Υποδομές - Ακίνητη Περιουσία
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
Φορέας

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ ΑΕ) / Α.Ε.

Αρμοδιότητες

• Πιλοτική ανάπτυξη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού
• Ανέγερση νοσοκομειακών μονάδων και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ
• Κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών και η παροχή υπηρεσιών
υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας – περίθαλψης
• Παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, όπως η κατ'
οίκον νοσηλεία, η προληπτική ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία,
• Προληπτικές παρεμβάσεις στην κοινότητα, εκπαίδευση και επιστημονικό
έργο

Οργάνωση /
Λειτουργία

• 7μελές ΔΣ
• Έδρα Αθήνα
• Οργάνωση: 2 βασικές Δ/νσεις (Οικονομική και Προγραμματισμού) με 6
επιμέρους τμήματα , 5 Υπηρεσίες (Νομική, Διαχείρισης Ολ. Ποιότητας,
Δημοσ. Σχέσεων, Διοικητικής Υποστήριξης, Εσωτ. Ελέγχου) και 2 επιπλέον
Γεν. Δ/νσεις (Πολυκλινικής και ΚΥ-ΑΑ Κερατέας) με επιμέρους Δ/νσεις και
Τμήματα
• Το ΚΥ-ΑΑ ξεκίνησε να λειτουργεί εντός του 2011

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας
Βαθμός
επικάλυψης

• Σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, λιγότερο σημαντικές στον κατασκευαστικό
τομέα.
• Οι αρμοδιότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτονται από
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας

Επαφή με Πολίτη / • Υψηλός βαθμός εγγύτητας μόνο για το μέρος των υπηρεσιών που
Επιχείρηση
αφορούν σε παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας

Δημοσιονομικά
δεδομένα

Planet - Deloitte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ίδια έσοδα (2010): 1,64 εκ €
Ίδια έσοδα (2011): 1,50 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 3,95 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011): 1,56 εκ €
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0,09 εκ €
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2011): 0,04 εκ €
Λειτουργικά έξοδα (2010): 5,13 εκ €
Λειτουργικά έξοδα (2011): 4,64 εκ €
Αριθμός Προσωπικού (2011): 94 (με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου)
πηγή: ΑΕΜΥ Α.Ε.

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση

Κατάργηση ΑΕΜΥ ΑΕ με μεταφορά στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) των υπηρεσιών
παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πολυκλινική Ολ.
Χωριού και ΚΥ-ΑΑ Κερατέας) και κατάργηση αρμοδιοτήτων
ανέγερσης μονάδων υγείας

Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς Εξέταση

• Βάσει της σχετικής ΚΥΑ 2731/ 2011 η ΘΕΜΙΣ και η
ΔΕΠΑΝΟΜ απορροφούνται από την ΟΣΚ ΑΕ η οποία θα
μετονομαστεί σε Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Η Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με
τις κτιριακές εγκαταστάσεις – υποδομές δημοσίου
ενδιαφέροντος (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση εξοπλισμός)
που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
(ΥΥΚΑ) καθώς και των Υπουργείων Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ),
Δικαιοσύνης (ΥΔΔΑΔ) και Υποδομών (ΥΥΜΔ). Εκτός από τη
μελέτη και κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, δικαστικών
μεγάρων και σωφρονιστικών καταστημάτων, η νέα εταιρεία
αναλαμβάνει επιπλέον και τα έργα ΣΔΙΤ της Κτηματικής
Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ).
• Με βάση το παραπάνω προτείνεται η κατάργηση της ΑΕΜΥ
ΑΕ εφόσον οι κατασκευαστικές της αρμοδιότητες καλύπτονται
από την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.
• Μεταφορά των υπηρεσιών υγείας (Πολυκλινική και ΚΥ-ΑΑ
Κερατέας) στον E.Ο.Π.Π.Υ., στο πλαίσιο του οποίου έχουν
ενταχθεί οι δημόσιες υπηρεσίες-δομές πρωτοβάθμιας υγείας
• Εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση λειτουργικώνδιοικητικών δαπανών της εταιρείας και όλων των σχετικών
δαπανών αναφορικά με τις κατασκευαστικές υπηρεσίες της
ΑΕΜΥ ΑΕ.

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.
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8.3.1

Υγεία – Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική / Υπηρεσίες Υγείας

Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)
Φορέας

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων / Ν.Π.Ι.Δ.

• Υποστήριξη του ΥπΥΚΑ για τη χάραξη εθνικής
πολιτικής της χώρας μας για την ανάπτυξη των
μεταμοσχεύσεων
• Οργάνωση και συντονισμός σε τοπικό, κρατικό και
διακρατικό επίπεδο της διακίνηση μοσχευμάτων

Αρμοδιότητες

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας / Ν.Π.Δ.Δ.
• Ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος
Αιμοδοσίας
• Συντονισμός της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από
μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, έλεγχος της
αποθεματοποίησης και κατεργασίας του, φροντίδα για την
παρασκευή παραγώγων πλάσματος και υλικού
αιμοδοσίας, έλεγχος της διακίνησης του αίματος και των
παραγώγων του, επιστημονική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη μεθόδων αιμοδοσίας και εκπαίδευση
προσωπικού
• Συντονίζει ελέγχει και εποπτεύει τα Κέντρα Αίματος και τις
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Οργάνωση /
Λειτουργία

• Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 11μελές Δ.Σ.
• Οργάνωση: Έδρα Αθήνα, 3 βασικά Τμήματα
(Παρακολούθησης και Συντονισμού
Μεταμοσχευτικής Διαδικασίας, Διοικητικό–
Οικονομικό, Ιστών προς Μεταμόσχευση,
Ιστοσυμβατότητας & Τραπεζών Ιστών προς
Μεταμόσχευση), Διατμηματική Υπηρεσία
Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων.
Παράρτημα στη Θεσ/κη (ΑΧΕΠΑ)

• 9μελές Δ.Σ.
• Στο ΕΚΕΑ ανήκει και το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής
Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Βαθμός
χρησιμότητας –
σημαντικότητας

• Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και
αξιοπιστία του μεταμοσχευτικού συστήματος
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας

• Αποτελεί στρατηγικό και συντονιστικό φορέα
του συστήματος αιμοδοσίας της χώρας

Βαθμός
επικάλυψης

• Παρόμοια λειτουργία με ΕΚΕΑ, όχι όμως
επικάλυψη αρμοδιοτήτων

Επαφή με
Πολίτη /
Επιχείρηση

• Πέραν της αρμοδιότητας χάραξης
στρατηγικής, οι προσφερόμενες υπηρεσίες
απευθύνονται επί το πλείστον στον πολίτη

Δημοσιονομικά
δεδομένα

•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,13 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 0,2 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 0 € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 0,4 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
Επιχορηγήσεις ΕΕ (2010): 0,005 εκ € (ΕΜΠ/ΓΛΚ)

• Αριθμός Προσωπικού (2010): 13 (ΕΜΠ/ΓΛΚ)
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Παρόμοια λειτουργία με ΕΟΜ, όχι όμως
επικάλυψη αρμοδιοτήτων
• Πέραν της αρμοδιότητας χάραξης
στρατηγικής, οι προσφερόμενες υπηρεσίες
απευθύνονται επί το πλείστον στον πολίτη
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ίδια Έσοδα (2010): 0,16 εκ €
Ίδια Έσοδα (2011): 0,15 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2010): 31,5 εκ €
Επιχορηγήσεις ΤΠ (2011): 27,0 εκ €
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2010): 31,7 €
Επιχορηγήσεις ΠΔΕ (2011): 27,2 €
Λειτουργικά Έξοδα (2010): 36,9 εκ €
Λειτουργικά Έξοδα (2011): 30,4 εκ €
Αριθμός Προσωπικού: 35 (μόνιμοι), 7 (αποσπασμένοι
πηγή: ΕΚΕΑ

Υπόθεση Εργασίας προς Εξέταση
Συγχώνευση του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας προς
Εξέταση
• Η υπόθεση αφορά στη συγχώνευση
των διοικητικών υπηρεσιών των δύο
Φορέων για την επίτευξη
εξοικονομήσεων σε λειτουργικές
δαπάνες – κυρίως δαπάνες διοίκησης
και δαπάνες κοινών υπηρεσιών
(διοικητικών - οικονομικών)
• Αντίστοιχοι Οργανισμοί υφίστανται σε
άλλες χώρες. Για παράδειγμα στο
Ηνωμένο Βασίλειο ο Φορέας NHS
Blood and Transplant. Ο Φορέας
αυτός προέκυψε από τη συγχώνευση
του UK Transplant και του National
Blood Service and Bio Products
Laboratory το 2005. Στόχος της
συγχώνευσης υπήρξε η επίτευξη
συνεργειών σε επιχειρησιακό επίπεδο
καθώς κα οικονομιών κλίμακος.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, με
τη σύσταση του νέου Φορέα
βελτιώθηκαν οι προσφερόμενες
υπηρεσίες προς ασθενείς και
ενοποιήθηκαν κεντρικά οι διοικητικές
υπηρεσίες. Στην Πορτογαλία επίσης
λειτουργεί αντίστοιχος Φορέας
(Authority for Blood Transfusion and
Transplantation (ASST))
• Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης
συνεργειών σε τομείς όπως η
προώθηση του εθελοντισμού και η
ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας –
αιμοδοσίας - μεταμοσχεύσεων

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παραδοτέου 1 του Έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου» στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος εργασίας που οδήγησε στη διαμόρφωση της.

98

Περιεχόμενα του Παραδοτέου

v

Μεθοδολογία Υλοποίησης

v

Στρατηγική Διαμόρφωσης Υποθέσεων Εργασίας

v

Οριστικοποίηση Φορέων Υπό-Διερεύνηση

v

Ομαδοποίηση Φορέων

v

Διαμόρφωση & Αποτύπωση Υποθέσεων Εργασίας

v Επόμενα Βήματα

Planet - Deloitte
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Προϋποθέσεις για τη διενέργεια της αξιολόγησης οικονομικής σκοπιμότητας των υποθέσεων
εργασίας
Υποθέσεις Εργασίας
προς εξέταση

Δημοσιονομικά Δεδομένα

Παράμετροι Αξιολόγησης

Εκτίμηση Δημοσιονομικού
Οφέλους

Planet - Deloitte

q Οι Υποθέσεις Εργασίας προς εξέταση θα πρέπει να
οριστικοποιηθούν και να επιλεγούν εκείνες οι οποίες θα
αποτελέσουν αντικείμενο της αρχικής αξιολόγησης σκοπιμότητας

q Οι ελλείψεις βασικών διαθέσιμων δημοσιονομικών στοιχείων
οδήγησε σε αναζήτηση επιπλέον δεδομένων, η ομοιογένεια των
οποίων σε σχέση με τα αρχικά διαθέσιμα στοιχεία είναι δύσκολο να
εξασφαλιστεί
q Η εκτίμηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης των Φορέων θα έχει
το 2010 ως έτος αναφοράς, καθώς αποτελεί το έτος με τη
μεγαλύτερη πληρότητα σε διαθέσιμα / επίσημα δημοσιονομικά
δεδομένα
q Δεδομένης της συνολικής τάσης μείωσης των διαθέσιμων
επιχορηγήσεων λειτουργίας των Φορέων, η εξασφάλιση των
ελάχιστων απαιτήσεων δημοσιονομικού οφέλους για το 2011 (ως %
επί των επιχορηγήσεων) οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό
εξοικονομήσεων
q Το δημοσιονομικό όφελος θα προκύπτει μέσα από επίσημα
δημοσιονομικά δεδομένα και εύλογες εκτιμήσεις σε περιοχές όπου
δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση
q Πλήρης παραμετροποίηση των παραδοχών ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα αναλύσεων ευαισθησίας, αλλά και μελλοντικής
αξιοποίησης
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