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PEΠOPTAZ  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Ν έα εντολή να στείλουν άμε-
σα στην αντιπροεδρία της 
κυβέρνησης τις προτάσεις 

τους για συγχωνεύσεις και καταρ-
γήσεις δημόσιων φορέων και ορ-
γανισμών έλαβαν χθες οι υπουργοί. 
«Αποστολέας» ήταν ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, που ενδιαφέρεται να 
παρουσιάσει έργο στους εταίρους 
μας και στους πολίτες. Σύμφωνα 
με τους υπάρχοντες σχεδια-
σμούς: 

 Θα γίνει χωροταξική και θεμα-
τική ανακατανομή των πανεπιστη-

μίων και των ΤΕΙ. 
Η λογική κάθε χω-
ριό και ΤΕΙ, κάθε 
πόλη και ΑΕΙ περ-
νά στο παρελ-
θόν. 

 Θα υπάρξουν 
συγχωνεύσεις με-
γάλων και μικρών 
νοσοκομείων στις 
μεγάλες πόλεις.

 Θα ενοποιη-
θούν όλοι οι συ-
γκοινωνιακοί φο-
ρείς της Αθήνας.

 Θα συγχωνευθούν όλες οι κα-
τασκευαστικές του δημοσίου. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει 
το ενδεχόμενο απελευθέρωσης ή 
επέκτασης του ωραρίου λειτουργί-
ας των εμπορικών επιχειρήσεων. 
Αλλωστε... Κυριακή συνεδρίασε και 
το υπουργικό συμβούλιο που έλα-
βε την απόφαση για τα τελευταία 
επώδυνα μέτρα. Το μέτρο εξετάζε-
ται με τη λογική της τόνωσης της 
αγοράς και της απασχόλησης. Ο Γ. 
Παπανδρέου έχει δώσει εντολή 
στους συναρμόδιους υπουργούς 
να ξεκινήσουν και την απελευθέ-
ρωση των κλειστών επαγγελμά-
των. 

Λίστα
Η πρώτη λίστα περιλαμβάνει τα 

εξής:
 Ταξί
 Φορτηγά, βυτιοφόρα κτλ.
 Φαρμακεία
 Συμβολαιογράφοι
Στόχος όλων αυτών των κινήσε-

ων είναι να υπάρξει εξορθολογι-
σμός του κόστους του Δημοσίου 

Ενοποιούνται όλοι οι συ-
γκοινωνιακοί φορείς της 
Αθήνας και συγχωνεύονται 
όλες οι κατασκευαστικές 
εταιρείες του Δημοσίου. Τα-
ξί, φορτηγά, βυτιοφόρα, 
φαρμακεία, συμβολαιογρά-
φοι τα πρώτα επαγγέλματα 
που θα απελευθερωθούν

Yπουργείο Παιδείας, Διά Bίου 
Eκπαίδευσης και Θρησκευμάτων
 Oργανισμός Σχολικών Kτιρίων (Σ)
 Eταιρεία Bιομηχανικής Eρευνας και Tεχνολογικής 

Aνάπτυξης Mετάλλων (Σ)
 Eθνικό Δίκτυο Eρευνας και Tεχνολογίας - EΔET A.E. 

(Σ)
 Aνώνυμη Eταιρεία Tεχνολογικής Aνάπτυξης Kεραμι-

κών και Πυρίμαχων (EKEΠY A.E.) (Σ)
 Aνώνυμη Eταιρεία Bιομηχανικής Eρευνας και Tεχνο-

λογικής Aνάπτυξης Bιομηχανίας Tροφίμων (ETAT 
AE) (Σ, EΦET)

 Eταιρεία Tεχνολογικής Aνάπτυξης Kλωστοϋφαντουρ-
γίας, Eνδυσης και Iνών (ETAKEI A.E. (K)

 Iχθυοκαλλιεργητικό Kέντρο Aχελώου A.E. (K)
 Eιδικό N.Π.I.Δ. «Eταιρεία Aξιοποιήσεως & Διαχειρίσε-

ως της Περιουσίας Eθνικού και Kαποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Aθηνών» όπως και όλες οι αντίστοιχες 
εταιρείες των υπόλοιπων ιδρυμάτων ανώτατης και 
ανώτερης εκπαίδευσης (Σ)

 Γραφεία Πρωτοβάθμιας (158) και Δευτεροβάθμιας 
Eκπαίδευσης των Nομών και Nομαρχιών (81) (K/Σ)

 Γραφεία Σχολικού Eπαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Σ)

 Γραφεία Φυσικής Aγωγής (58) και Γραφεία Tεχνικής  
Eπαγγελματικής (Σ)

 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας (58) και Δευτεροβάθμιας 
Eκπαίδευσης των Nομών και Nομαρχιών (58) (Σ)

 Kέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (81) 
(Σ)

 Περιφερειακά Eπιμορφωτικά Kέντρα (14) (Σ)
 Περιφερειακά Kέντρα Στήριξης και Eκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (Σ)
 Περιφερειακές Διευθύνσεις Eκπαίδευσης (13) (Σ)
 Σχολικές Mονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Eκπαίδευσης (15.269 Δημόσια και 868 Iδιωτικά) 
(Σ)

 Στόχος του υπουργείου είναι να συγχωνευτούν μικρά 
σχολεία, ακόμη και τάξεις

 Eθνικό Γυμναστήριο Aθηνών «I. Φωκιανός» (K)
 Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών (Σ)
 Eθνικό Iδρυμα Nεότητας (Aντικατ.) (K)
 Iνστιτούτο Nεολαίας (K)
 Eθνικό Kέντρο Eπαγγελματικού Προσανατολισμού 

(EKEΠ) (Σ)
 Kέντρο Eρευνας, Tεχνολογίας & Aνάπτυξης Θεσσαλί-

ας (K.E.TE.A.Θ.) (K)
 «Aθηνά» Eρευνητικό Kέντρο Kαινοτομίας στις Tεχνο-

λογίες της Πληροφορίας, των Eπικοινωνιών και της 
Γνώσης (K)

 Eθνικό Iδρυμα Eρευνών + EKKE (Σ)

Yπουργείο Περιβάλλοντος, 
Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής
 Oργανισμός Pυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Πε-

ριβάλλοντος Aθήνας (Σ)
 Διαχειριστικός Φορέας Mητροπολιτικής Zώνης Πρασί-

νου Λεκανοπεδίου Aθηνών (K)

 Eθνικός Oργανισμός Eναλλακτικής Διαχείρισης Συ-
σκευασιών και Aλλων Προϊόντων (Σ)

 Eνωση για την Aντισεισμική Προστασία των Kρατών - 
Mελών του O.Σ.E.Π. (K)

 Oργανισμός Aνάπτυξης και Διαχείρισης Eλαιώνα Aττι-
κής (Σ)

 Oργανισμός Aνάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περι-
βαλλοντικής Eυαισθητοποίησης «Aντώνης Tρίτσης» 
(Σ)

 Φορέας Διαχείρισης και Aνάπλασης Ποταμού Kηφι-
σού και των Παραχειμάρρων του (Σ)

 Φορέας Διαχείρισης του Eθνικού Πάρκου Σχινιά - Mα-
ραθώνα (Σ)

Yπουργείο Πολιτισμού και Tουρισμού
 Aγροτουριστική (K)
 Eλληνικό Kαζίνο Kέρκυρας Aνώνυμη Eταιρεία (Π)
 Eλληνικό Kαζίνο Πάρνηθας Aνώνυμη Eταιρεία (Π)
 Eταιρεία Kατασκευής Oλυμπιακών Eργων (K)
 O.Π.A.Π. Παροχής Yπηρεσιών (K)
 Oργανισμός Διεξαγωγής Iπποδρομιών Eλλάδος (Π)
 Oργανισμός Προβολής Eλληνικού Πολιτισμού (K)
 Oργανισμός Προγνωστικών Aγώνων Ποδοσφαίρου (Π)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2004 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2005 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2006 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2007 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2008 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2009 (K)
 Oργανωτική Eπιτροπή Oλυμπιακών Aγώνων - Aθήνα 

2010 (K)

 Iνστιτούτο Eπαγγελματικής Kατάρτισης (IEK) (K)
 Kέντρα Eπαγγελματικής Tουριστικής Kατάρτισης (K)
 Kέντρο Eκπαίδευσης στην Iππασία Γουδή (K)
 Oργανισμός Tουριστικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης 

(O.T.E.K.) (Σ)
 Eιδικό Tαμείο Oργανώσεων Συναυλιών Kρατικής 

Oρχήστρας Aθηνών (K)
 Eιδικό Tαμείο Oργανώσεων Συναυλιών Kρατικής 

Oρχήστρας Θεσσαλονίκης (K)
 Mουσικός και Eκπαιδευτικός Oργανισμός Eλλάδος (K)
 Oργανισμός Aνέγερσης Nέου Mουσείου Aκρόπολης 

(K)

Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 Iδρυμα Eξοχές Eλλ. Aστυνομίας (K)
 Kέντρο Mελετών Aσφάλειας (Σ)
Πολιτιστικό Kέντρο Eλλ. Aστυνομίας (K)

Yπουργείο Yγείας 
και Kοινωνικής Aλληλεγγύης
 Eλληνική Bιομηχανία Nοσηλευτικού Yλικού (Π)
 Παιδοπόλεις (5) (K)
 Διεθνής Kοινωνική Yπηρεσία (K)
 Iνστιτούτο Kοινωνικής Δημογραφίας και Eρευνας (Σ, 

EKKE)

Yπουργείο Yποδομών, Mεταφορών 
και Δικτύων
 Galileo Hellas (Π)
 Pantheon Airways (K)
 ΓAIAOΣE A.E. (Σ)
 Δημόσια Eπιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης AE 

(K)
 Διεθνής Aερολιμένας Aθηνών (K)
 Eργα O.Σ.E. (EPΓOΣE A.E.) (Σ)
 Eταιρεία Aγωγού Aεροδρομίου Aθηνών (Eταιρεία 

Aγωγού Kαυσίμου Aεροδρομίου Aθηνών 
(E.A.K.A.A.)) (Σ)

 Hλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Aθηνών - Πειραιώς (H.Σ.A.Π. 
A.E.) (Σ)

 Hλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Aθηνών - Πει-
ραιώς (H.Λ.Π.A.Π. A.E.) (Σ)

 Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης Eλληνικών Tαχυ-
δρομείων A.E. (K)

 TPAINOΣE A.E. (Σ)
 Eταιρεία Θερμικών Λεωφορείων E.ΘE.Λ. A.E.) (Σ)
 Θέμις Kατασκευαστική A.E. (Σ)
 Oργανισμός Σχολικών Kτιρίων A.E. (O.Σ.K. A.E.) (Σ)
 Aττικό Mετρό Eταιρεία Λειτουργίας (AMEΛ) (Σ)
 Tραμ A.E. (Σ)
 ΔEΠANOM A.E. (Σ)
 Oργανισμός Eργατικής Kατοικίας (O.E.K.) (Σ)
 Συμβούλιο Aστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(Σ.A.Σ.Θ.) (Σ)
 Διεθνής Iκάριος Aεραθλητική Aκαδημία (K)
 Iνστιτούτο Oικονομίας Kατασκευών (K)

Οι συγχωνεύσεις οργανισμών σε έξι υπουργεία

και βασικών υπηρεσιών που χρη-
σιμοποιούν οι πολίτες. 

Ο Θ. Πάγκαλος έχει αναλάβει 
τον συντονισμό του όλου έργου 
και γι’ αυτό θα συγκαλέσει τις ερ-
χόμενες ημέρες σύσκεψη με όλους 
τους εμπλεκόμενους υπουργούς. 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
επιμελείται του μητρώου των δη-
μόσιων υπηρεσιών και της κατα-
γραφής των υπαλλήλων τους, ώστε 
με αφορμή τον «Καλλικράτη» να 
λάβει χώρα η μεγαλύτερη... εσω-
τερική μετανάστευση από τις δεκα-

ετίες του (50 και του (60 που οι 
κάτοικοι της επαρχίας άρχισαν να 
συρρέουν στην πρωτεύουσα και τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα.

Σε πρώτη φάση οι μετατάξεις θα 
είναι εθελοντικές και ακολούθως 
υποχρεωτικές με βάση τις ανάγκες 

των οργανισμών που θα προκύ-
ψουν. 

Οι συμβασιούχοι θα απολυθούν, 
εκτός από αυτούς που θα μπορέ-
σουν να αποκτήσουν θετική εισή-
γηση από τις υπηρεσίες τους για 
το έργο που επιτελούν.  

Καταιγίδα συνενώσεων στο κράτος
Εντολή πρωθυπουργού. Ανακατανομές σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, συγχωνεύσεις νοσοκομείων


Η κυβέρνηση 
εξετάζει το 
ενδεχόμενο 
απελευθέρω-
σης ή επέ-
κτασης του 
ωραρίου λει-
τουργίας των 
εμπορικών ε-
πιχειρήσεων

  (Σ): Συγχωνεύσεις    (Κ): Καταργήσεις
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