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Σχληνκε εηζαγσγή
1.Ζ γεληθή απηή επηζθφπεζε θηινδνμεί λα εκπινπηίζεη κε ηα πην πξφζθαηα πνηνηηθά
θαη πνζνηηθά ζηνηρεία αιιά θαη θάπνηεο εθηηκήζεηο , ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα
ηεο Τνπηθή Απηνδηνίθεζε σο θαηαιχηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007 - 2013. Πεγέο ηεο απνηεινχλ νη θαζεκεξηλέο
εμειίμεηο, αλαθνηλψζεηο θαη δειηία ηχπνπ δεκνζίσλ θνξέσλ, ζπκκεηνρέο ζε Σπλέδξηα,
ζπλεληέπμεηοθνθ. Σπκπιεξψλεη κε λέα ζηνηρεία θαη εμειίμεηο (πεξίνδνο Οθηψβξηνο 2006 –
Φεβξνπάξηνο 2007), πξνεγνχκελν παξαδνηέν κε ηίηιν “H Τνπηθή Απηνδηνίθεζε
θαηαιχηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν
2007 – 2013” ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2006. Σεκεηψλεηαη φηη ζηφρνο ηνπ παξαδνηένπ ήηαλ λα
πεξηγξάςεη πσο ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα γίλεη θαηαιχηεο αλάπηπμεο ηεο
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζην 4o ΚΠΣ.
2. Σηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηνλίζηεθαλ ηφζν ε Δπξσπατθή πεξηθεξεηαθή
ζηξαηεγηθή ε νπνία ηνπνζεηείηαη μεθάζαξα θαη πξνσζεί κέηξα θαη δξάζεηο ψζηε ην
λέν Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σχγθιηζεο 2007-20131 λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο
πεξηθεξεηαθήο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φζν θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΚΔΓΚΔ ε
νπνία ζρεκαηίζηεθε ζην Γηεζλέο Σπλέδξην, πνπ δηεμήρζε ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο
ζηηο 5 θαη 6 Ματνπ 2006, κε κεγάιε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ ηεο απηνδηνίθεζεο.
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λένπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σχγθιηζεο είλαη
λα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ γηα βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, δεκηνπξγία λέσλ ή θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, εθαξκνγή
θαηλνηνκηψλ, δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη, θπζηθά, ζχγθιηζε κε ηηο πην
αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, ψζηε νη πζηεξνχζεο πεξηθέξεηεο λα γίλνπλ ζπλνιηθά πην
ειθπζηηθέο.
4. Ζ ΚΔΓΚΔ ηνλίδεη ζε φιεο ηηο επθαηξίεο φηη νη απνηειεζκαηηθέο απνθεληξσκέλεο
δνκέο θαη θπξίσο ε ηζρπξή απηνδηνίθεζε, απνηεινχλ κνλφδξνκν αλάπηπμεο γηα ηελ
ρψξα. Σηε αηξεηή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ζηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, πξέπεη λα
αλαηεζεί ε επζχλε θαη ε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη πξσηνβνπιία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ζε ηνκείο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη πξφλνηα, νη
λέεο ηερλνινγίεο.
5. Τν Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζε κηα ηζρπξή Απηνδηνίθεζε. Δίλαη αλαγθαίν λα ζπλδπαζηεί κε ηνκέο ζηε δηνίθεζή ηεο
γηα πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Με κεραληζκνχο απνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ. Έλα ζχζηεκα απνηειεζκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηε ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε
δηαθάλεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία. Έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ην νπνίν ζα δίλεη έκθαζε ζηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.
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6. Κιεηδί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έξγα ησλ ΤΠΔ δηαθέξνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά
δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο απαηηνχλ ηελ έγθαηξε θαη ζπλερή εκπινθή ησλ
ρξεζηψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα αθεζνχλ ζηνπο αλαδφρνπο. Οη βηψζηκεο επελδχζεηο,
επνκέλσο, ζηηο ΤΠΔ δηέπνληαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ:
• Φξήζε Αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ιχζεσλ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ – Αλνηρηνχ θψδηθα ζηα
θεληξηθά έξγα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
• Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κηα θνξά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο βάζεη ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο “αλάπηπμε κηα θνξά γηα πνιιέο
ρξήζεηο” “build once, use many times”.
• Υινπνίεζε ππεξεζηψλ γηα πξφζβαζε απφ πνιιαπιά θαλάιηα (ηειέθσλν ζηαζεξφ θαη
θηλεηφ, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, δηαδίθηπν) θαη πνιιαπιέο ζέζεηο (ζπίηη, γξαθείν,
infoqiosks, ΚΔΠ)
• Έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα – γηα δηαζχλδεζε ΟΤΑ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ
πεξηθεξεηαθή θαη ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κε ηελ ρξήζε ην εζληθνχ πιαηζίνπ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
7. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο ν πην θνληηλφο ζηνλ πνιίηε ζεζκφο, κπνξεί θαη πξέπεη λα
έρεη ηνλ βαζηθφηεξν ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Με δεδνκέλεο ηηο πξαθηηθέο αδπλακίεο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ, ιφγσ
κεγέζνπο θαη ζηειέρσζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δήκσλ, ν ξφινο ηεο ΚΔΓΚΔ είλαη
επηηαθηηθφο θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ έσο ζήκεξα πξνζπάζεηά
ηεο, ψζηε ε απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα καο λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη απηή ηελ
βαζηθή γηα ηελ πξφνδν θαη αλάπηπμε απνζηνιή ηεο.
8. Καζψο ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο κεηαθηλείηαη απν ηα θπζηθά πξντφληα ζε
απνθεληξσκέλα πιεξνθνξηαθά - δηαδηθηπαθά αγαζά, νη ρξήζηεο απνθηνχλ κηα, ρσξίο
πξνεγνχκελν, δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνπο επξχηεξνπο νηθνλνκηθνχο θαη
επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Απνθηνχλ, δειαδή, ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ θαη λα
δηαζέηνπλ άκεζα θαη δεκφζηα πιεξνθνξηαθά πξντφληα ζε έλα επξχ θαη φιν απμαλφκελν
θνηλφ. Ζ δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πεξηζζφηεξε θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο,
πνιηηηζηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο νπνίεο ε Τνπηθή
Απηνδηνίθεζε κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαδείμεη.
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Α. Γ KΠΣ θαη πξνυπνινγηζκφο 2007
1. Αλαγξάθνληαη κφιηο 6,35 δηζ. επξψ, ηε ζηηγκή πνπ ε αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Γ KΠΣ γηα ην 2007-2008 αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 16,5 δηζ. επξψ (κεηά ηε κείσζε
ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο). Tν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ απηνχ ζα
δηαηεζεί απνθιεηζηηθά ζην Γ KΠΣ, ην νπνίν ζα ρξήδεη νχησο ή άιισο θαη επηπιένλ
ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 10 δηζ. επξψ ην 2008. Kαηά ζπλέπεηα, ε πιήξεο πινπνίεζε ηνπ Γ
KΠΣ κάιινλ δελ ζα μεθηλήζεη ην 2007 αιιά ζα ζπκπνξεχζεη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δξάζεηο ηνπ Γ' ΚΠΣ.
2. Υπνιείπεηαη ε απνξξφθεζε πεξίπνπ ηνπ 50% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
ηνπ Γ' ΚΠΣ ζηα επφκελα δχν ρξφληα.Τν 2005 εληάρζεθαλ ζην Γ' ΚΠΣ έξγα χςνπο πάλσ
απφ 700 εθαη. επξψ πνπ πινπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη είραλ ρξεκαηνδνηεζεί
απφ εζληθνχο πφξνπο. Υπάξρεη κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζην Γ' ΚΠΣ κε
απνηέιεζκα ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ λα έρεη κεησζεί 2-2,5 δηο επξψ.
3. Σηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα δηαηίζεηαη πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 40% ησλ
πφξσλ (ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 32% γηα ηα ΠΔΠ). Τν 21% ησλ πφξσλ
ηνπ ΔΣΠΑ δηαηίζεηαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Τν ζρέδην θαηαλνκήο ησλ 36,4 δηζ.
επξψ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013, δειαδή ηνπ Γ' ΚΠΣ, είλαη έηνηκν λα αμηνινγεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηε δηάξθεηα ηνπ 2007. Σε γεληθέο
γξακκέο, πάλησο, ην λέν ΚΠΣ απαξηίδεηαη απφ:
* Τα 9 Τνκεαθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 19,5 δηζ. επξψ, απφ ηα
νπνία ηα 12,2 δηζ. επξψ ζα πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Απφ ηα ηνκεαθά
πξνγξάκκαηα εθείλν ηεο «Πξνζπειαζηκφηεηαο» ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε ην κεγαιχηεξν
πνζφ, 7,4 δηζ. επξψ απφ ηα νπνία ηα 3,7 δηζ. επξψ πξνέξρνληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο.
* Τα 5 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε 11,4 δηζ. επξψ απφ ηα
νπνία ηα 8 δηζ. επξψ απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία. Απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα νη
πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παίξλνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, κε 5,6
δηζ. επξψ. Σε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη άιια 2,5 δηζ. επξψ πεξίπνπ απφ ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν.
* Τελ ίδηα πεξίνδν, ε γεσξγία θαη ε αιηεία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε 5,3 δηζ. επξψ, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 3,9 δηζ. επξψ απφ ηελ Δ.Δ.
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Β. Η αλαζεψξεζε ηνπ Γ΄ ΚΠΣ
1. Σην παθέην ησλ κέηξσλ ηεο αλαζεψξεζεο, πεξηιακβάλνληαη, ε αχμεζε ηεο θνηλνηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Γ' ΚΠΣ ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 80%, ε απνδνρή θαη
κηθξψλ έξγσλ σο «γέθπξεο» απφ ην Γ' ζην Γ' ΚΠΣ, αιιά θαη κεηαθνξά πφξσλ απφ
πξφγξακκα ζε πξφγξακκα. Μεηά απφ κήλεο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ησλ αξκνδίσλ ηνπ
ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο κε ηηο Βξπμέιιεο ζπκθσλήζεθε έλα παθέην κέηξσλ ην νπνίν
δηαζθαιίδεη θνλδχιηα χςνπο 2,7 δηζ. επξψ απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη δίλεη κηα
«δεκνζηνλνκηθή αλάζα» 1,2 δηζ. γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2006 2007 θαη ηνπ
2008. Σηελ επηζηνιή ηνπ ν θ. Μπαξφδν πξνο ηελ θπβέξλεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην ζχλνιν
ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δ.Δ., αθνξνχλ κφλν ηα 25 πξνγξάκκαηα ηνπ
Γ' ΚΠΣ θαη φρη ηηο πέληε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο (ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) κέζσ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ.
Σηηο δηεπθνιχλζεηο ηεο αλαζεψξεζεο πεξηιακβάλνληαη:
* Η απαιιαγή ηεο Διιάδαο απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δφζεο ηνπ 2006 ζην Γ'
ΚΠΣ, επηηξέπνληαο πςειφηεξα επίπεδα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα κέρξη ζήκεξα ζε
βαζκφ ζπκβαηφ κε ηηο θαηαζηαηηθέο νξνθέο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε πξνγξακκάησλ.
Απμάλεηαη ε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε πνζνζηφ έσο θαη 80% φπσο πξνβιέπνπλ νη
θνηλνηηθνί θαλνληζκνί γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εμέιημε ην
2006. Ζ απφθαζε φπσο δηεπθξηλίδεηαη απφ ηελ επηζηνιή έρεη ηζρχ θαη γηα ηα ππφινηπα
ρξφληα κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2008. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ε αχμεζε ηεο θνηλνηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ γηα έξγα ηεο πεξηφδνπ απφ ην 2000 κέρξη
θαη ην 2005 φπσο αξρηθά είρε δηαξξεχζεη.
* Μφλν απφ ην κέηξν απηφ δηαζθαιίδνληαη θνηλνηηθνί πφξνη χςνπο 1,7 δηζ. πνπ
δηαθνξεηηθά θηλδχλεπαλ λα ραζνχλ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηα
έξγα ηνπ Γ' ΚΠΣ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζπλνιηθά θαηά 1,2 δηζ.
επξψ.
* Τε «δηάζσζε» 180 έξγσλ πνπ δηαθνξεηηθά θηλδχλεπαλ θαη λα ράζνπλ θνηλνηηθνχο
πφξνπο θαη λα κελ νινθιεξσζνχλ κέρξη θαη ην 2008 φπσο πξνέβιεπε ν
ζπκπεθσλεκέλνο πίλαθαο δεζκεχζεσλ θαη απνξξνθήζεσλ ηνπ Γ' ΚΠΣ. Πξφθεηηαη γηα
κηθξά έξγα πνπ δελ επηηξέπεηαη κε βάζε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο λα ζπλερηζηνχλ κε
ρξήκαηα ηνπ Γ' ΚΠΣ. Γελ κπνξνχζαλ δειαδή λα κπνπλ ζηε ιίζηα ησλ 30 κεγάισλ έξγσλ
ππνδνκήο ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί λα είλαη «γέθπξεο» απφ ην Γ' ζην Γ' ΚΠΣ. Σε
ζρεηηθή ηνπ επηζηνιή (ηα βαζηθά ζεκεία ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ζηα ΜΜΔ) ν θ.
Barroso ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή ζα δερζεί γηα έξγα απηά δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1 δηζ. επξψ. Δπηπιένλ ην κέξνο πνπ δελ ζα νινθιεξσζεί
κέρξη θαη ην 2008 κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε πφξνπο ηνπ Γ' ΚΠΣ.
* To ηξίην ζεκείν πνπ απνδέρεηαη ε Δπηηξνπή είλαη ην ειιεληθφ αίηεκα γηα
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κεηαθνξά θνηλνηηθψλ θνλδπιηψλ χςνπο 500 εθ. επξψ απφ πξνγξάκκαηα κε αξγή
πινπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηαρχηεξε απνξξφθεζε.
Γ. Η αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ
είρε εμαζθαιίζεη ε Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2007 -2013
1. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην 2010, φηαλ ζα γίλεη ε αλαζεψξεζε ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο, ε
Διιάδα ράζεη ην δηθαίσκα ιήςεο θνλδπιίσλ απφ απηφ (ζ.ζ.: δηφηη ην ΑΔΠ ηεο ζα
ππεξβαίλεη πιένλ ην 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ), απηφ ζα ζεκαίλεη φηη γηα ηα
ππφινηπα ηξία έηε, σο ην 2013, ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ Διιάδα θνλδχιηα, ηα νπνία
αλέξρνληαη ζε 469 εθαη. επξψ εηεζίσο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηε ρψξα. Με βάζε
απηή ηελ ππφζεζε ε Διιάδα ζα ράζεη πεξίπνπ 1,4 δηζ. επξψ απφ ην Τακείν Σπλνρήο (ζ.ζ.:
ζε ζχλνιν 3,29 δηζ. επξψ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ρψξα ηελ επφκελε επηαεηία ή ην
42,5% ησλ πξνβιεπνκέλσλ θνλδπιίσλ). Απηφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Eurostat ζα
απνδερζεί ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ΑΔΠ.
2. Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθλνκηθψλ δελ ζα αιιάμεη ηίπνηε ζηνλ
ραξαθηεξηζκφ ησλ πεξηθεξεηψλ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. Δίλαη
γλσζηφ φηη ππάξρνπλ 3 Δπξσπατθά Τακεία: ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο. Γηα ηα δχν πξψηα ε
θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ έρεη γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο επηαεηνχο πεξηφδνπ. Τν ζέκα
ηίζεηαη κφλν γηα ην Τακείν Σπλνρήο. Απηφ αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ Ηξιαλδία, ε νπνία
ζην κέζνλ ηνπ ηξέρνληνο Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο εμήιζε απφ ην Τακείν Σπλνρήο.
Γ. Γηαρείξηζε
1. Σην λνκνζρέδην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Eζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Aλαθνξάο πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, ησλ
θνξέσλ, δειαδή, ησλ νπνίσλ έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα επξσπατθά ηακεία.
Eπίζεο, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κηαο γηγάληηαο Aλψλπκεο Eηαηξείαο, ζηα πξφηππα ηεο
Eγλαηίαο A.E. (ΓΖΜΟΣ Α.Δ) πνπ ζα ππνθαηαζηήζεη φζνπο θνξείο απνηχρνπλ λα
πηζηνπνηεζνχλ θαη ε νπνία ζα δηαρεηξηζηεί κεγάιν κέξνο ησλ 29 δηζ. επξψ θνηλνηηθψλ
πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ ζπκθσλία νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε ελφο
κεραληζκνχ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία Αλαπηπμηαθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, νη
νπνίεο εηαηξείεο απηέο ζα δηαρεηξηζηνχλ, αθνχ εμαζθαιίζνπλ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ
ηελ Δ.Δ., ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. Οη κεγάινη δήκνη ζα θηηάμνπλ ηηο δηθέο
ηνπο Α.Δ. θαη νη «κηθξνκεζαίνη» δήκνη ζα δηνρεηεχζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πφξνπο κέζα
απφ κηα Α.Δ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο.
2. Μλεκφλην Σπλεξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θνξέα αξκφδηνπ γηα ηελ πινπνίεζε
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έξγσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ Γ' ΚΠΣ πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί
κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Δλσζεο Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ). Τν Μλεκφλην, απνηέιεζκα δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ
ησλ ηξηψλ πιεπξψλ θαη φπσο δηακνξθψζεθε ηειηθψο απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
απεζηάιε πξνο επηθχξσζε απφ ηνπο δεκάξρνπο, πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία
απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) γηα ηνπο ΟΤΑ, κία «Δηδηθνχ
ζθνπνχ δνκή εθαξκνγήο» κε ηελ επέιηθηε κνξθή ηεο ΑΔ, «ΓΖΜΟΣ ΑΔ», κε
παξαξηήκαηα ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Η ΑΔ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο γηα
φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ θαη ζε απηήλ ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνληαη νη ΟΤΑ πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ
κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζα δηακνξθσζνχλ γηα ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο αιιά θαη
νη πηζηνπνηεκέλνη ΟΤΑ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα αθνξνχλ θπξίσο έξγα ππνδνκήο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΤΠΑ θαη ην Τακείν Σπλνρήο, κέζσ Πεξηθεξεηαθψλ θαη
Τνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ θαιχηεξε ζπγθξφηεζή ηεο θαη ηελ επηηπρία ησλ
ζηφρσλ ηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζιεθζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεζλήο
νίθνο (ζχκβνπινο) εμεηδηθεπκέλνο ζην αληηθείκελν. Τν θφζηνο ηεο πξφζιεςεο ζα
θαιπθζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τερληθή Βνήζεηα» ηνπ Γ' ΚΠΣ κε ζρεηηθή,
ππφ θνηλά απνδεθηνχο φξνπο, εθρψξεζε ηεο αξκνδηφηεηαο αλάζεζεο απφ ην ππνπξγείν
Οηθνλνκίαο ζηελ ΚΔΓΚΔ.
3. Tα θξηηήξηα ηεο πηζηνπνίεζεο (ή «επηβεβαίσζεο επάξθεηαο» θαηά ηελ επίζεκε
νξνινγία), φπσο ε χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνχ
θαη πινπνίεζεο έξγσλ, κνλάδαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έξγσλ, κνλάδαο λνκηθήο
ππνζηήξημεο, εθαξκνγή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, επαξθέο εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, ππνδνκή γηα on-line θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην
Oινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα θ.ιπ. είλαη ηέηνηα, πνπ ζεσξείηαη βέβαην φηη
ειάρηζηνη δήκνη ζα κπνξνχλ λα ηα ηθαλνπνηήζνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ιίγνη ζα είλαη
απηνί πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη δηά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θνλδχιηα, λα ζρεδηάδνπλ
πξνγξάκκαηα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο.
4. Τν ππνπξγείν Oνηθνλνκίαο ζθνπεχεη λα δψζεη ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ηειηθνχο
δηθαηνχρνπο δχν ρξφληα πξνζεζκίαο (2007 - 2008) γηα λα πηζηνπνηεζνχλ. Eπίζεο,
πξνηίζεηαη λα ηνπο δψζεη θαη πφξνπο γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ κέζσ ελφο «Πξνγξάκκαηνο
Σηήξημεο Tειηθψλ Γηθαηνχρσλ». Όζνη ηα θαηαθέξνπλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ Aλψλπκε Eηαηξεία σο ζχκβνπιν ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπο. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ ζα είλαη θαη ε πην πηζαλή γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
δήκσλ, απιψο ζα πξνηείλνπλ ηελ έληαμε έξγσλ ζην Γ KΠΣ θαη ζα είλαη ε αλψλπκε
εηαηξεία δηα ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηφο ηεο πνπ ζα ηα πινπνηεί.
5. Απηή ηε ζηηγκή θαλέλαο θνξέαο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία
δηακφξθσζε ε ICAP θαη ε KPMG. Ωζηφζν, ζα έρνπλ κηα δηεηία ζηε δηάζεζή ηνπο
γηα λα ηα ηθαλνπνηήζνπλ έσο φηνπ αμηνινγεζνχλ, πηζαλφηαηα απφ ηνλ EΛOT. Mηα
ηέηνηα δηαδηθαζία, σζηφζν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Γ
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KΠΣ. Tν ππνπξγείν Oηθνλνκίαο απαληά φηη ρξφλνο ππάξρεη, αθνχ αθελφο κελ νη δήκνη
θαη νη άιινη θνξείο έρνπλ, έηζη θη αιιηψο, σο πξνηεξαηφηεηα λα θιείζνπλ ην Γ KΠΣ,
αθεηέξνπ δε κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ έλα έξγν εληφο ηξηψλ
εηψλ απφ ηε ζπκβαζηνπνίεζή ηνπ (λ+3).
6. Οη βαζηθέο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην Γ΄ ΚΠΣ πνπ πεξηιακβάλεη ην ΔΣΠΑ είλαη νη
εμήο:
- Τα Τνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πεξηνξίδνληαη ζε 8 απφ 11 πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζην Γ’ ΚΠΣ.
- Τα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε 5 απφ 13 πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Γ΄ ΚΠΣ (έλα αλά πεξηθέξεηα).
- Ο θαλφλαο λ+2 (ππνρξέσζε απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ εληφο δηεηίαο απφ ηε
δέζκεπζή ηνπ κεηαβάιιεηαη). Eσο ην 2010 κεηαηξέπεηαη ζε λ+3 θαη απφ ην 2011 έσο ην
2013 επηζηξέθεη ζηελ κνξθή ηνπ λ+2.
- Ο αξηζκφο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ζε κηθξφ αξηζκφ ηθαλψλ,
ηζρπξψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ ππνινγίδεηαη ζε 500 απφ 6000 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
Γ΄ ΚΠΣ) πνπ ζα παξέρνπλ ηα ερέγγπα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ
7. Τν λέν κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ Γ΄ ΚΠΣ πξνβιέπεη ηα εμήο:
- Μία Αξρή Σπληνληζκνχ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2007-2013, ζην ππνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
- Μία Αξρή Πηζηνπνίεζεο γηα φια ηα ΔΠ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππ. Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, ππεχζπλε γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη αηηήζεσλ
πιεξσκψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
- Μία Αξρή Διέγρνπ γηα φια ηα ΔΠ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππ. Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ΔΠ θαη ηελ
Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ππεχζπλε γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
- Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (Δηδηθέο Υπεξεζίεο Γηαρείξηζεο) γηα ηα Τνκεαθά ΔΠ θαη ηα
Πεξηθεξεηαθά ΔΠ,
- Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, νη νπνίνη επηηεινχλ νξηζκέλα ή θαη φια ηα θαζήθνληα
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ππφ ηελ επζχλε ηεο. Κάζε κία απφ ηηο λέεο Δηδηθέο Υπεξεζίεο
Γηαρείξηζεο ζα ππάγεηαη ζε εηδηθή/γεληθή Γξακκαηεία, ζηελ νπνία ζα πξνΐζηαηαη
εηδηθφο/γεληθφο γξακκαηέαο ν νπνίνο ζα νξίδεηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ππνπξγεία
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
- Οη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο ηξέρνπζαο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζπλερίδνπλ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη
παξακέλνπλ ππεχζπλεο κέρξη θαη ην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ Δ.Π. ηνπ Γ’ ΚΠΣ.
Δ. Τα έξγα πιεξνθνξηθήο, ε θαηάζηαζε ηνπο θαη ε πεξίπησζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ
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1. Υπάξρεη ε δηαπίζησζε φηη έξγα πιεξνθνξηθήο ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ( πεξίπνπ
200 εθαη. επξψ) έρνπλ εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο, γξαθεηνθξαηία θαη ζηελ
αδηαθνξία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ πξνψζεζή ηνπο. Οη δηαγσληζκνί
απηνί «ζέξλνληαη» γηα πεξηζζφηεξν απφ ελάκηζε ρξφλν, κε δεθάδεο πξνζθπγέο απφ ηνπο
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αξθεηνί θνξείο δελ ηήξεζαλ νχηε ηηο
δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο πξνθεηκέλνπ λα κε ραζνχλ θνηλνηηθά
θνλδχιηα. Σηηο εμαηξέζεηο αλήθνπλ ειάρηζηνη νξγαληζκνί, φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, πνπ πινπνηνχλ ηα
έξγα κε ηαρείο ξπζκνχο.
2. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη δελ ζα πινπνηεζνχλ πνηέ δεθάδεο απφ ηα έξγα πνπ
εληάρζεθαλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Γη’ απηφ
ηνλ ιφγν ηα αξκφδηα ππνπξγεία (Οηθνλνκίαο θαη Δζσηεξηθψλ) έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ
νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ ζα κείλεη ζηα ραξηηά,
αιιά θαη ην χςνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ ζα ραζεί ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ επηδησθφκελε
παξάηαζε ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο, φζν θαη κε ηε δπλαηφηεηα επαλέληαμήο
ηνπ ζην ΔΣΠΑ 2007 - 2013.
3. Η δηνίθεζε ηεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΚηΠ Α.Δ.) ππνζηεξίδεη δεκφζηα
φηη νη πξνζθπγέο είλαη ε θχξηα αηηία θαζπζηεξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη νη
πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ πνπ επηηξέπνπλ ππνθεηκεληθέο θξίζεηο απφ ηηο επηηξνπέο θαη ε
γξαθεηνθξαηία θαζπζηεξεί ηνπο δηαγσληζκνχο. Έξγα ηεο ΚηΠ Α.Δ., ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 125 εθαη. επξψ, έρνπλ εκπιαθεί ζε πξνζθπγέο ή θαζπζηεξεί ε έγθξηζε
ησλ ζπκβάζεσλ απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην.
4.Η πνξεία ησλ έξγσλ πνπ πξνσζεί ε ΓΓΠΣ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο δείρλεη ην
κνληέιν, θαη ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, έλνο δεκφζην θνξέα πνπ ηα έξγα
πξνρσξνχλ. Γηα παξάδεηγκα, βγήθαλ ζηνλ αέξα αξθεηνί δηαγσληζκνί, ελψ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάπησζε ηνπ Taxisnet ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σηνπο
ιφγνπο πνπ ε ΓΓΠΣ δνπιεχεη θαιχηεξα ηα έξγα πιεξνθνξηθήο, ζην ζχλνιφ ηνπο,
πεξηιακβάλνληαη, θαη εθηηκήζεηο φπσο νη παξαθάησ:
1. Ο πνιηηηθφο πξντζηάκελνο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
πιεξνθνξηθήο
2. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο δηαζέηεη πξνζσπηθφ άξηηα θαηαξηηζκέλν
3. Ζ εκπεηξία ηνπ ζε δηαγσληζκνχο πιεξνθνξηθήο είλαη κεγάιε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα
4. Έρεη έλα (ππνηππψδεο) αιιά ππαξθηφ κνληέιν δηνίθεζεο ησλ έξγσλ
5. Έρεη ζαθή άπνςε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
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Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ:
1. Μηα ζηελή νκάδα ζηειερψλ κε ηνλ ΓΓ παξαθνινπζεί ζηελά ην έξγν ησλ επηηξνπψλ
αμηνιφγεζεο
2. Ζ δηεχζπλζε πξνκεζεηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ ζπκκεηέρεη ζηηο επηηξνπέο
3. Μηα ζχκβνπινο ηνπ ΓΓ, λνκηθφο, ππνζηεξίδεη ηεο επηηξνπέο
4. Έρεη επελδπζεί αξθεηφο ρξφλνο ζηε ζσζηή δφκεζε ησλ πξνθεξχμεσλ
5. Γελ ππάξρεη δηάζεζε γηα παξαζθεληαθφ παηγλίδη κε ηηο εηαηξείεο θαη νη επηηξνπέο
θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ρσξίο παξεκβάζεηο, θαηά θχξην ιφγν.
6. Οη πξνζθπγέο απαληψληαη ακέζσο απφ ηελ επηηξνπή
7. Γελ γίλνληαη παξαζθεληαθά παηγλίδηα κε ηηο πξνζθπγέο ψζηε λα δξνκνινγνχληαη
απνξξίςεηο εηαηξεηψλ
8. Ζ ΓΓΠΣ είλαη αξθεηά ηζρπξφο θνξέαο κε απνηέιεζκα νη εηαηξείεο λα είλαη
επηθπιαθηηθέο ζηελ θαηάζεζε άζθνπσλ πξνζθπγψλ.
ΣΤ. Αληί επηιφγνπ
Τα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνπλ κεξηθέο θεληξηθέο θηλήζεηο - ζπκπεξάζκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα εμεηδηθεπηνχλ πεξηζζφηεξν κέζα ζην 2007:
Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηνπο πφινπο – πνιεηο αλάπηπμεο θαη ηελ βηψζηκε αζηηθή
αλάπηπμε σο βαζηθνχο ππξήλεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ ΔΣΠΑ 2007 – 2013.
Έρνπλ επηιεγεί, κε αλάινγα κεζνδνινγηθά θξηηήξηα, 11 πφιεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ
βαζηθφ κνριφ πινπνίεζεο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν. Λεπηνκέξεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζζνχλ κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2007.
Ζ δεχηεξε πεξηέρεηαη ζε αλακελφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ θηινδνμεί λα αλεβάζεη
ζηα 5 εθαη. επξψ ην φξην ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
εγθξίλνληαη απν ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην. Σηελ ίδηα πξφηαζε πξνβιέπνληαη απεληάμεηο
έξγσλ πνπ θαζπζηεξνχλ πέξαλ ηνπ εμακήλνπ, παχζε ιεηηνπξγίαο αλαπνηειεζκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ αιιά θαη θίλεηξα γηα απηνχο πνπ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο. Καζνξηζηηθφ
ξφιν ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ απνθηά ν Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη ε Δζληθή Αξρή Σπληνληζκνχ.
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