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ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ
 Μετά από 5 χρόνια διακυβζρνθςθσ και άπειρεσ διακθρφξεισ για

«επανίδρυςθ του κράτουσ», θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ άφθςε ζναν
κατάλογο για κατάργθςθ ι ςυγχώνευςθ 255 οργανιςμών οι οποίοι
ςτθν πραγματικότθτα ιταν μόνο 40 (για να φκάςουν ςτον αρικμό
255 περιλάμβαναν 65 Κεφάλαια Αποηθμίωςθσ Φορτοεκφορτωτών)
 Δεν βρικαμε καμία μελζτθ ςκοπιμότθτασ, καμία ζκκεςθ

οικονομικών επιπτώςεων, κανζνα ςχεδιαςμό. Δεν βρικαμε κανζνα
αξιόπιςτο Μθτρώο με αποτζλεςμα να αναφζρονται διάφοροι
αρικμοί οι οποίοι δεν ιταν ςαφζσ τι περιελάμβαναν.
 Οι 40 οργανιςμοί τθσ ΝΔ εξετάςτθκαν ςτο ςφνολό τουσ και

αποφαςίςτθκε θ κατάργθςθ/ςυγχώνευςθ 26.

ΣΙ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΦΡΙ ΗΜΕΡΑ
 Μζςα ςε 1 χρόνο θ κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ για πρώτθ

φορά ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ κράτουσ:




κατάργθςε 77 οργανιςμοφσ
ςυγχώνευςε 16 οργανιςμοφσ ςε 7
Δθμιοφργθςε ζνα προςωρινό μθτρώο φορζων για να
προςανατολίςει τθ δράςθ τθσ. Αρικμοί που ζχουν κατά
καιροφσ αναφερκεί (όπωσ 23.000 ι 12.500) είναι
πλαςματικοί, ζχουν διπλζσ εγγραφζσ ι ςυνυπολογίηουν
ακόμα και τισ Μθτροπόλεισ και τα ςχετικά τουσ
ιδρφματα.

Με το 2ο νομοςχζδιο καταργοφνται και ςυγχωνεφονται:



Κατάργθςθ 12 οργανιςμοί
υγχώνευςθ 25 οργανιςμοί ςε 10

Οικονομικό Όφελοσ
φμφωνα με ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ, η ετήσια εξοικονόμθςθ δαπάνθσ για τουσ
φορείσ που καταργοφνται με το πρώτο νομοςχζδιο
ανζρχεται ςε 10.117.000€.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΔΡΑΕΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ
υγχωνεφςεισ ομοειδών φορζων από τα ίδια τα Τπουργεία:


1034 Διμοι ςυνενώκθκαν ςε 325 με όφελοσ 1,2 δισ ευρώ ετθςίωσ



6.000 Νομικά Πρόςωπα των Διμων ςυγχωνεφονται ςε λιγότερα από 1.500



57 Οργανιςμοί Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ και 19 επαρχεία ςυγχωνεφκθκαν ςε 13 αιρετζσ
περιφζρειεσ



8.500 ςχολικζσ επιτροπζσ (ΝΠΔΔ) ςυγχωνεφονται ςε κάτω από 1.000



16.000 χολικζσ Μονάδεσ ςυγχωνεφονται ςε λιγότερεσ από 14.000

Επικείμενεσ υγχωνεφςεισ:


Αγροτικοί υνεταιριςμοί



τρατόπεδα



Μονάδεσ Τγείασ



Κζντρα εργαηόμενθσ νεότθτασ

ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιςη για την
Τποςτήριξη τησ Διαδικαςίασ υγχωνεύςεων και Καταργήςεων Υορέων
του Δημοςίου


τισ 31.05.2011 εντάχκθκε με τθν απόφαςθ αρ. 1765/31.05.2011 προσ
χρθματοδότθςθ από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα του ΕΠΑ Διοικθτικι
Μεταρρφκμιςθ το ζργο ΄΄Τλοποίθςθ Δράςεων που αφορά τθ Διαδικαςία
υγχωνεφςεων και Καταργιςεων Φορζων του Δθμοςίου΄΄. Ζχει αναρτθκεί
ολόκλθρο ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» (ΑΔΑ 4ΑΘΧΚ-ΞΧ) απ’ όπου οποιοςδιποτε το
επικυμεί, μπορεί να δει κάκε ςχετικι λεπτομζρεια



Σο ζργο ςχεδιάςκθκε με τθν ςυνεργαςία του Γραφείου του Αντιπροζδρου, τθσ
Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ Α.Ε.



Σο ζργο χρθςιμοποιεί Κοινοτικοφσ Πόρουσ και χρθματοδοτεί δράςεισ για τθν
μεταρρφκμιςθ του Δθμοςίου, μεταξφ των οποίων είναι και θ αναδιοργάνωςθ
φορζων του Δθμοςίου



τόχοσ είναι θ μείωςθ των δαπανών και θ καταπολζμθςθ τθσ ςπατάλθσ του
δθμόςιου τομζα ώςτε να ςτθριχκεί θ γενικότερθ προςπάκεια τθσ Κυβζρνθςθσ να
αποφευχκοφν νζεσ περικοπζσ ςε μιςκοφσ και ςυντάξεισ

Τλοποίηςη του έργου
Γίνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ που αφοροφν τθν
κεςμικι ενίςχυςθ των φορζων που εκτελοφν
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(ΕΠΑ) χωρίσ να επιβαρφνουν τον Σακτικό Προχπολογιςμό με
ςκοπό να μθν αντιμετωπίςουμε κακυςτεριςεισ ςτθν
υλοποίθςθ του ζργου.
Με αυτζσ τισ ενζργειεσ επιτυγχάνουμε:


τθν ταχφτερθ εκτζλεςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων



τθν αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ του ΕΠΑ



ζχουμε άμεςα και ζμμεςα οφζλθ για τθν Εκνικι Οικονομία

Φρηματοδότηςη Δράςεων


Δθμιουργία Ενιαίου Μθτρώου Νομικών Προςώπων του Δθμοςίου με επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία



Κατθγοριοποίθςθ φορζων και καταγραφι πραγματικισ δραςτθριότθτασ



Αναδιατφπωςθ κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου



Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ ςυγχωνεφςεων ςε κεματικζσ ομάδεσ



Διατφπωςθ γενικισ μεκοδολογίασ ςυγχωνεφςεων - οδικοφ χάρτθ



Προετοιμαςία νομοκετικών ρυκμίςεων



Διαδικαςίεσ δθμόςιασ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ



Εκπόνθςθ επιχειρθςιακών ςχεδίων (business plan)



Εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχώνευςθσ ι κατάργθςθσ



Μελζτθ διαχείριςθσ ανκρώπινου δυναμικοφ



Τποςτιριξθ φορζων ςτθν αρχικι τουσ λειτουργία



Πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ διαδικαςιών



Δράςεισ δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ

χέδιο Δράςησ υγχωνεύςεων - Καταργήςεων Υορέων του
Δημοςίου ςτο πλαίςιο του Μεςοπρόθεςμου Προγράμματοσ
 Εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ μετά από μελζτθ

ςκοπιμότθτασ

 Τλοποίθςθ τον Οκτώβριο του 2011
 Αφορά 75 φορείσ ςτουσ οποίουσ δίνεται το 80% των

επιχορθγιςεων από τον Σακτικό Προχπολογιςμό και
δεν ανικουν ςτισ ΔΕΚΟ

 Η ςυνολικι επιχοριγθςθ των 75 αυτών φορζων είναι

τθσ τάξεωσ των 2,7 δις ευρώ ετθςίωσ

 Σα οφζλθ κα καταγραφοφν ςτον προχπολογιςμό του

2012

ΣΟΦΟ ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
 Εξοικονόμθςθ 650 εκατομμυρίων ευρώ τθν

περίοδο 2012-2015 από τθν κατάργθςθ,
ςυγχώνευςθ και εξορκολογιςμό φορζων του
Δθμοςίου.

