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Συνοδευτικό Τεκμηριωτικό Ζγγραφο Δεικτών  
ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020 

 

Σο παρόν ζγγραφο αποτελεί το  επικαιροποιθμζνο υνοδευτικό Σεκμθριωτικό Ζγγραφο 

των Δεικτϊν (ΣΕΔ) που υποβάλλεται με το ΕΠ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 2θσ 

Ανακεϊρθςθσ. 1 

To Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα αφορά δράςεισ που 

χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο των Θεματικϊν τόχων 2 και 11 (Σαμείο ΕΣΠΑ και ΕΚΣ 

αντίςτοιχα). Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 

αποδοτικότθτασ των δθμοςίων φορζων και θ εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ λειτουργίασ του 

δθμοςίου τομζα προσ όφελοσ του κράτουσ, των πολιτϊν και των επιχειριςεων. το 

πλαίςιο αυτό χρθματοδοτοφνται δράςεισ για: 

 τθν ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ των φορζων του δθμοςίου τομζα,   

 τθν ενίςχυςθ τθσ επιτελικισ ικανότθτασ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ,  

 τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων τόςο οριηόντια, όςο και κάκετα μεταξφ των 

τριϊν τεςςάρων επιπζδων άςκθςθσ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ (κεντρικι 

διοίκθςθ, αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ αϋ και βϋ βακμοφ),  

 τθ λειτουργικι αναδιοργάνωςθ και τθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν των φορζων του 

δθμοςίου τομζα, 

 τθ λειτουργία των δθμοςίων φορζων με γνϊμονα το αποτζλεςμα και τθν επίτευξθ 

τεκζντων ςτόχων με βαςικζσ αρχζσ τθν διαφάνεια και τθν λογοδοςία, 

 τθν ανάπτυξθ ι/και αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν 

ΣΠΕ που χρθςιμοποιοφν οι φορείσ του Δθμοςίου Σομζα, τόςο για τθν οργάνωςθ 

και  λειτουργία τουσ, όςο και για τθν παροχι πλιρωσ και ολοκλθρωμζνων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, 

 τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν προςωπικοφ και εφαρμογισ τουσ και δράςεισ 

ανάπτυξθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

 τθν ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

Δθμοςίου Σομζα, 

 τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν και του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Οι ανωτζρω δράςεισ χαρακτθρίηονται ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία οριηόντιεσ 

ςυςτθμικζσ, δθλαδι μθ χωροκετθμζνεσ, και ζχουν άμεςθ επίπτωςθ ςε όλεσ τισ 

                                                           
 

1
 Οι  αλλαγζσ ςτο εν λόγω ζγγραφο επιςθμαίνονται με ςκίαςθ προκειμζνου να είναι διακριτζσ. 
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περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Ωσ εκ τοφτου οι νομικζσ τουσ δεςμεφςεισ, κακϊσ και τα 

παραδοτζα τουσ δεν είναι δυνατόν να ποςοτικοποιθκοφν και να χωροκετθκοφν διακριτά. 

Μολονότι θ κεντρικι κυβζρνθςθ εδρεφει κατά κφριο λόγο ςτθν Αττικι,  επειδι το 

αποτζλεςμα των δράςεων αφορά και επθρεάηει τθ λειτουργία των δθμόςιων υπθρεςιϊν 

και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων όλθσ τθσ χϊρασ, θ 

χρθματοδότθςι τουσ επιμερίηεται ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ, με βάςθ τθ χρθματοδοτικι 

βαρφτθτα των επιμζρουσ Κατθγοριϊν Περιφερειϊν ςτον Θεματικό Άξονα (κλείδα).  

Αναφορικά με τα δφο άλλα επίπεδα διοίκθςθσ (αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ), εφόςον θ ςτρατθγικι επιλογι του κακ’ φλθν αρμόδιου Τπουργείου για 

τθν υλοποίθςθ των δράςεων, είναι θ υιοκζτθςθ οριηοντίων προτφπων και ςτθ ςυνζχεια θ 

εφαρμογι τουσ για το ςφνολο του κάκε επιπζδου διοίκθςθσ, οι δράςεισ χαρακτθρίηονται 

οριηόντιεσ ςυςτθμικζσ ωσ ανωτζρω. ε διαφορετικι περίπτωςθ όπου ςυγκεκριμζνεσ 

δράςεισ είναι χωροκετθμζνεσ κα χρθματοδοτθκοφν από πόρουσ ςυγκεκριμζνων 

περιφερειϊν.   

Κατά ςυνζπεια οι Άξονεσ Προτεραιότθτασ επιλζγονται από πλευράσ επιχειρθςιακισ 

προςζγγιςθσ και ςτοχοκεςίασ να είναι ζνασ και για τουσ τρεισ τφπουσ περιφερειϊν 

(εξαιρουμζνων των Περιφερειϊν Νοτίου Αιγαίου και τερεάσ Ελλάδασ). Οι δράςεισ που 

εντάςςονται επιχειρθςιακά ςτον εν λόγω Άξονα Προτεραιότθτασ και αφοροφν ςτισ 

Περιφζρειεσ Νοτίου Αιγαίου και τερεάσ Ελλάδασ, λόγω διαφορετικοφ ποςοςτοφ 

ςυγχρθματοδότθςθσ (50% ζναντι 80% των λοιπϊν Περιφερειϊν) και ςχετικισ οδθγίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αντιμετωπίηονται ωσ ξεχωριςτοί Άξονεσ Προτεραιότθτασ. 

Θ ςτοχοκεςία των δεικτϊν εκροισ και κατ’ επζκταςθ και του πλαιςίου επίδοςθσ ζχει 

τεκεί για το ςφνολο τθσ χϊρασ. Θ καταχϊρθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ ςτο sfc ζγινε με 

επιμεριςμό τθσ ςυνολικισ τιμισ του δείκτθ ανά άξονα προτεραιότθτασ και ανά κατθγορία 

περιφερειϊν με βάςθ τθν κλείδα επιμεριςμοφ του προχπολογιςμοφ Δθμόςιασ Δαπάνθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι λόγω των αλλαγϊν ςτισ κλείδεσ που προκφπτουν από τθν 

προτεινόμενθ τροποποίθςθ/ανακεϊρθςθ, τροποποιοφνται οι επιμεριςμοί των τιμϊν των 

δεικτϊν ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ αντίςτοιχα, ενϊ δεν αλλοιϊνουν τθ ςτόχευςθ του 

Προγράμματοσ. Επιςθμαίνεται ότι Οοι κλείδεσ αναπτφχκθκαν από τουσ φορείσ 

ςχεδιαςμοφ, ωσ αποτζλεςμα αποτφπωςθσ χρθματοδοτικϊν δεδομζνων ανά ζτοσ, ΕΠ, 

Σαμείο και Θεματικό τόχο με βάςθ τθν ανάλυςθ του ςχεδιαςμοφ για ζκαςτο τομεακό / 

περιφερειακό πρόγραμμα. Αποτελοφν δθλαδι «εργαλείο» για τθν κατανομι τθσ 

χρθματοδότθςθσ και δεν επθρεάηουν τθ ςτόχευςθ και τθ λογικι παρζμβαςθσ του ΕΠ 

ΜΔΣ, δεδομζνου ότι όλα ςχεδόν τα ζργα ζχουν οριηόντιο χαρακτιρα. 
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Αιτιολόγηςη για τη μη ςυμμετοχή κοινών δεικτών ςτο πλαίςιο δεικτών του 
ΕΠ ΜΔΤ 2014 – 2020 

το κοινό πλαίςιο δεικτϊν του ΕΚΣ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 

εμπεριζχεται μόλισ ζνασ δείκτθσ εκροισ («Αρικμόσ ζργων που αφορά δθμόςια διοίκθςθ ι 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε εκνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο»), που αναφζρεται ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και καλφπτεται από το Θεματικό τόχο 11, ενϊ δεν 

εμπεριζχεται κανζνασ δείκτθσ αποτελζςματοσ. Για αυτό το λόγο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ κατάρτιςθσ ειδικϊν (program specific) δεικτϊν για τα 

ςυγκεκριμζνα Επιχειρθςιακά Προγράμματα, εξζδωςε ειδικό μεκοδολογικό ζγγραφο,2 με 

ςκοπό να παράςχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθ διαμόρφωςθ του πλζγματοσ δεικτϊν 

εκροϊν και αποτελεςμάτων των εν λόγω ΕΠ. Θ διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινοφ 

δείκτθ εκροισ είναι γενικι, κα μποροφςε εν δυνάμει να χρθςιμοποιθκεί, αλλά δεδομζνου 

ότι δεν μπορεί να αποδϊςει τθν επιμζρουσ εξειδίκευςθ των παρεμβάςεων που κα 

χρθματοδοτθκοφν από το Πρόγραμμα όπωσ ενδεικτικά π.χ. ζργα κωδικοποίθςθσ 

νομοκεςίασ, απλοποίθςθ διαδικαςιϊν, δθμιουργία ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΣΠΕ για 

τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων, κρίκθκε αναγκαία θ 

υιοκζτθςθ ειδικϊν δεικτϊν. 

θμειϊνεται επίςθσ ότι οι κοινοί δείκτεσ δε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ΕΠ ΜΔΣ 

για τισ δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που κα χρθματοδοτιςει, κακότι οι δράςεισ 

αυτζσ αφοροφν μόνο ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 

αν αποτζλεςμα των ανωτζρω, κατά τθν κατάρτιςθ του ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 

διαμορφϊκθκε το πλαίςιο των δεικτϊν εκροισ και αποτελζςματοσ βάςει του 

προαναφερόμενου μεκοδολογικοφ εγγράφου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

χρθςιμοποιϊντασ εξ ολοκλιρου ειδικοφσ δείκτεσ που ςχεδιάςτθκαν για το ςυγκεκριμζνο 

ΕΠ. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ Ετιςιεσ Εκκζςεισ Τλοποίθςθσ οι κοινοί δείκτεσ εκροισ και 

αποτελζςματοσ απολογίηονται βάςει των ςτοιχείων του ΟΠ, ανεξαρτιτωσ εάν αυτοί 

αποτελοφν επιχειρθςιακοφσ δείκτεσ. 

τθ ςυνζχεια παρατίκεται θ τεκμθρίωςθ για τθν επιλογι των δεικτϊν του ΕΠ ΜΔΣ ανά 

άξονα προτεραιότθτασ και ειδικό ςτόχο. θμειϊνεται ότι θ αναφερόμενθ ςτοχοκεςία 

αφορά ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ. 

  

                                                           
 

2
 (Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building –Final, -June 2014) 



 Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του  Συνοδευτικοφ Εγγράφου Δεικτών ΕΠ ΜΔΤ 

 

 

4 

 

I. Άξονεσ Προτεραιότητασ 1, 2, 3 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρφθμιςη για 
την αφξηςη τησ αποδοτικότητασ και αποτελεςματικότητασ του Δημοςίου 
Τομζα» - Ταμείο ΕΚΤ 

Ειδικόσ Στόχοσ Α.1: Αφξθςθ των τομζων δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται 

νζα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

T4604: Αρικμόσ τομζων δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε κωδικοποίθςθ 

του ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία διατίκεται από το διαδίκτυο 

Πεδίο/Σομζασ δθμόςιασ πολιτικισ είναι το πεδίο ευκφνθσ που διαχειρίηεται μία επιτελικι 

υπθρεςία του κράτουσ π.χ. Τπουργείο, Γενικι Γραμματεία.  

Παραδείγματα πεδίων/τομζων δθμόςιασ πολιτικισ αποτελοφν τα εξισ: 

Φορολογία - Δθμόςια Ζςοδα, Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ, Ανταγωνιςτικότθτα -

Επιχειρθματικότθτα, Περιβάλλον, Ενζργεια, Περιβάλλον, Εργαςιακζσ χζςεισ-Εργαςιακό 

Περιβάλλον, Αναδιοργάνωςθ φορζων δθμοςίου, Τγεία, Κοινωνικι Αςφάλιςθ, Εκνικι 

Άμυνα, Εξωτερικι Πολιτικι, Τποδομζσ-Δίκτυα, Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, Περιφερειακι 

Πολιτικι, Παιδεία, Δίκτυα Επικοινωνιϊν, Μεταφορζσ, υγκοινωνίεσ, Μετανάςτευςθ, 

Δαςικι πολιτικι, Πολιτικι προςταςία, Ιςότθτα Φφλων, Διαχείριςθ Απορριμμάτων, 

Αςφάλεια τροφίμων-ποτϊν, τατιςτικά, Φάρμακα, Δθμόςια Σάξθ-Προςταςία Πολίτθ κλπ. 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ ζργων κωδικοποίθςθσ 

ςτουσ τομείσ ιςότθτασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υπαίκριου εμπορίου (επιςθμαίνεται 

ότι τα ζργα υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013). Επιςθμαίνεται ότι θ 

κωδικοποίθςθ μπορεί να είναι διοικθτικι ι/και νομοκετικι. 

Για το ζτοσ 2023 Ο ο δείκτθσ ζχει τιμι ςτόχο 7 και αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 

δθμόςιασ πολιτικισ, ςτουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί κωδικοποίθςθ (διοικθτικι ι/και 

νομοκετικι) και μθν αποκλείοντασ τομείσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ 

δεδομζνου ότι εάν ςε ζναν τομζα ζχει γίνει διοικθτικι κωδικοποίθςθ μπορεί ςτθ 

ςυνζχεια να γίνει και νομοκετικι κωδικοποίθςθ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι τομείσ τθσ 

Δδαςικισ και περιφερειακισ Ππολιτικισ, τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, του Σουριςμοφ, τθσ 

Κοινωνικισ Προςταςίασ και τθσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 

αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4618 «Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ 

κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου». 
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Τ4605: Αρικμόσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ενιςχφονται 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 2 και αφορά ςτθν ενίςχυςθ των επιτελικϊν λειτουργιϊν:  

α) οργάνωςθ των δομϊν των 18 Τπουργείων, μζςω τθσ εκπόνθςθσ των νζων οργανιςμϊν 

τουσ, β) λειτουργία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμισ. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 8 6 και προκφπτει από τθν 

ενίςχυςθ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ ΔΔ. Ενδεικτικά αναφζρεονται θ ενίςχυςθ των 

επιτελικϊν λειτουργιϊν φορζων του δθμόςιου τομζα και θ ανάπτυξθ μθχανιςμϊν και 

ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ δθμόςιων πολιτικϊν ςτουσ τομείσ: 

Ιςότθτα των Φφλων, Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Διαχείριςθ Ιδιωτικοφ Χρζουσο ςτρατθγικόσ 

προγραμματιςμόσ, θ καλι νομοκζτθςθ  και θ Θθλεκτρονικι Δδιακυβζρνθςθ. 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

μειϊνεται από 8 ςε 6, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ τιμι βάςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτθν τιμι ςτόχου. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ Τ4616 

«Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων 

πολιτικϊν» και Τ4617 «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Παρατθρθτθρίου για τθν 

Περιφερειακι διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ». 

Τ4606: Αρικμόσ λειτουργικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται επαναοριοκζτθςθ 

αρμοδιοτιτων μεταξφ τωνςτα τζςςεραεςςάρων επίπεδαιπζδων διοίκθςθσ (νζοσ κωδικόσ 

δείκτθ Τ4653) 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων 

ςτο πλαίςιο του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΘ» 

για τισ λειτουργικζσ περιοχζσ: αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, αναπτυξιακι πολιτικι και διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων 

μεταξφ των επιπζδων αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ 

βακμοφ. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 7 και αφορά τθν 

επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων ςε 6 λειτουργικζσ περιοχζσ, χωρίσ να αποκλείεται και θ 

εκ νζου ανακατανομι αρμοδιοτιτων ςε λειτουργικζσ περιοχζσ που ζχουν ιδθ τφχει 

αντικείμενο παρζμβαςθσ (ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ). Ο ςυγκεκριμζνοσ 

δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4615 «Αρικμόσ ζργων 

επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ». 
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Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4615: Αρικμόσ ζργων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων των τεςςάρων επιπζδων 

διοίκθςθσ 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι ιταν αρχικά 6 με μζςο 

κόςτοσ υλοποίθςθσ, 250.000 € ανά ζργο. 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

μειϊνεται ςε 4, χωρίσ να μεταβλθκεί το μζςο εκτιμϊμενο κόςτοσ ανά ζργο, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν πρόοδο εξειδίκευςθσ και εφαρμογισ των ςχετικϊν δράςεων ςτο πλαίςιο του 

ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020.  

Θ μεκοδολογία για τθν επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κατά λειτουργικι περιοχι, 

είναι θ ακόλουκθ:  

- Αξιολόγθςθ τθσ ςθμερινισ κατανομισ των αρμοδιοτιτων ςτα τζςςερα επίπεδα 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Κεντρικι Διοίκθςθ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 

Περιφζρειεσ και Διμοι) και των μεταξφ τουσ ςχζςεων κατά τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων αυτϊν, ιδιαίτερα όταν αυτζσ είναι «ςυντρζχουςεσ», 

- Προτάςεισ βελτίωςθσ του ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να 

επιτυγχάνονται οι αρχζσ και ςτόχοι τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ 

επικουρικότθτασ, τθσ  ποιότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ και κακολικότθτασ των 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, 

- Προςδιοριςμόσ των προχποκζςεων και των όρων για τθν εφαρμογι του νζου 

κανονιςτικοφ πλαιςίου και ιδιαίτερα των αναγκαίων υλικϊν και άυλων πόρων, 

περιλαμβανομζνων των δομϊν, των λειτουργιϊν και των ςχζςεων των 

αντίςτοιχων Δθμοςίων φορζων, κακϊσ και τθσ διαλειτουργικότθτασ των 

ςυςτθμάτων τουσ, 

- Εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν υλοποίθςθ των προτεινομζνων 

αλλαγϊν και βελτιϊςεων. 

Θ επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων κα πραγματοποιθκεί οριηόντια ανά λειτουργικι 

περιοχι και κάκετα ςτα 4 επίπεδα διοίκθςθσ (Κεντρικι Διοίκθςθ, Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ, Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ αϋ και βϋ βακμοφ). Ενδεικτικά αναφζρονται οι6 

ακόλουκεσ κρίςιμεσ λειτουργικζσ περιοχζσ:  

 Αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

 Αδειοδότθςθ των ζργων και επενδφςεων περιφερειακισ και τοπικισ ςθμαςίασ 

 Διαχείριςθ των υδάτων 

 Διαχείριςθ των ςτερεϊν και των υγρϊν αποβλιτων.  
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 Διαχείριςθ των κινδφνων από φυςικζσ και τεχνολογικζσ καταςτροφζσ – Πολιτικι 

προςταςία.  

 Προϊκθςθ του τουριςμοφ. 

 Απόδοςθ Ικαγζνειασ. 

T4616: Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ δθμόςιων 

πολιτικϊν  

Θ «Λευκι Βίβλοσ για τθ Διακυβζρνθςθ» (2012) αναφζρει ωσ επιτελικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ 

κεντρικισ διοίκθςθσ: το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τθν οικονομικι διοίκθςθ – 

προχπολογιςμό, τθν καλι νομοκζτθςθ, τθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν 

θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, τθ διαχείριςθ γνϊςθσ, τθν επικοινωνία, τον ζλεγχο τθσ 

παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων πολιτικισ. το πλαίςιο αυτό κα χρθματοδοτθκοφν 

δράςεισ ενίςχυςθσ των φορζων τθσ ΔΔ για τθν άςκθςθ αυτϊν των αρμοδιοτιτων. 

Για τθν επίτευξθ του δείκτθ κα χρθματοδοτθκοφν και δράςεισ δθμιουργίασ και 

υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ μθχανιςμϊν, ανάπτυξθσ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ δθμόςιων πολιτικϊν. 

Για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ πολιτικισ, π.χ. δαςικι πολιτικι, Ιιςότθτα των Φφφλων, 

Δθμοςιονομικι Πολιτικι, κα ενιςχυκοφν οι επιτελικζσ λειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ όπωσ: 

1. Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ 

2. Θ καλι νομοκζτθςθ 

3. Θ δθμοςιονομικι διαχείριςθ 

4. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

5. Θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ  

6. Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ 

6.7. Θ παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων πολιτικισ 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 6 και υπολογίςκθκε με βάςθ το 

ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ δράςεισ οι οποίεσ 

ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και το εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ ανά 

δράςθ που ανζρχεται ςε 600.000 €.με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 600.000€ ανά ζργο. 

Ενδεικτικά ϊριμα ζργα αποτελοφν τα ακόλουκα:  

 Ανάπτυξθ εργαλείων τεκμθρίωςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

δθμόςιων πολιτικϊν ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. 
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 Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και ελζγχου δαςικισ 

πολιτικισ. 

 Ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ επικοινωνίασ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων. 

 Παρακολοφκθςθ από τθ Βουλι των Ελλινων τθσ εφαρμογισ των νόμων και των 

δθμόςιων πολιτικϊν. 

Τ4617: Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ Παρατθρθτθρίου για τθν Περιφερειακι διοίκθςθ και 

τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 1 με αρχικό 

εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000 €, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ του φορζα άςκθςθσ 

πολιτικισ. Αφορά ςτθ δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

εποπτείασ των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ από το Τπουργείο Εςωτερικϊν. 

Τ4618: Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ 

Δράςθσ Α.1.2 «Δράςεισ κωδικοποίθςθσ τθσ Νομοκεςίασ και μείωςθσ τθσ πολυνομίασ και 

κακονομίασ» του Προγράμματοσ.   

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 12 και υπολογίςκθκε 

με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ δράςεισ οι 

οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και το μοναδιαίο κόςτοσ που 

υιοκετείται, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ παρόμοιων ζργων που 

υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013 (με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 800.000 

€), ςφμφωνα με τα ςτοιχεία παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠΔΜ 2007-2013. 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ μειϊνεται το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ 

κατανομισ των δράςεων κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ και μείωςθσ τθσ πολυνομίασ και 

κακονομίασ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ, με βάςθ το κόςτοσ των 

ςχετικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020, χωρίσ να 

μεταβλθκεί ο ςτόχοσ για το ζτοσ 2023. Σο νζο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των ςχετικϊν 

ζργων ανζρχεται ςε 670.000 €. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα κάτωκι ζργα διοικθτικισ και νομοκετικισ κωδικοποίθςθσ, 

ςυγκεκριμζνων τομζων πολιτικισ, αποτελοφν ενδεικτικά ϊριμα ζργα: 

1. Κωδικοποίθςθ - νομοκεςίασ που αφορά ςτθ δθμόςια περιουςία. 

2. Κωδικοποίθςθ - μεταρρφκμιςθ κεςμικοφ πλαιςίου παροχισ κοινωνικισ 

προςταςίασ και κοινωνικισ πρόνοιασ. 

1.3. Κωδικοποίθςθ τουριςτικισ νομοκεςίασ. 
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2.4. Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκετικισ και κανονιςτικισ φλθσ που αφορά ςτο 

ΑΕΠ και τθν εφαρμογι αξιοποίθςισ τθσ, για τισ ανάγκεσ αυτοφ και των πολιτϊν. 

3.5. Κωδικοποίθςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

4.6. Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  

7. Διοικθτικι Κωδικοποίθςθ των διεκνϊν ςυμβατικϊν κειμζνων του ΤΠΕΞ. 

8. Κωδικοποίθςθ διατάξεων Τπαλλθλικοφ Κϊδικα. 

9. Κωδικοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

10. Κωδικοποίθςθ του τομζα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

11. Κωδικοποίθςθ του τομζα διαφάνεια – διακυβζρνθςθ. 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Α.2: Αφξθςθ των φορζων του δθμοςίου τομζα ςτουσ οποίουσ 

εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικών 

διαδικαςιών 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4607: Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν απλοποιθμζνεσ 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 3 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων 

απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςτα Τπουργεία: Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (για 

τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Θρθςκευμάτων), Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και 

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ και Σεχνικϊν Ζργων) 

και Εςωτερικϊν (Μελζτθ αναδιοργάνωςθσ τμθμάτων δθμοτολογίου - Μθτρϊου αρρζνων 

- Λθξιαρχείου ςε ΟΣΑ Α' βακμοφ). 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 είναι 363 356 και αφορά ςτθν υλοποίθςθ δράςεων 

απλοφςτευςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςε 18 Τπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 

13 Περιφζρειεσ και 325 Διμουσ, χωρίσ να αποκλείονται εκ νζου παρεμβάςεισ 

απλοφςτευςθσ ςε φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ 

(ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι βάςθσ). Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ 

ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4620 «Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα». Επιςθμαίνεται ότι θ απαλοιφι των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων από τθν τιμι ςτόχου προκφπτει από τθ νζα προςζγγιςθ του 

ΤΠΕ για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ αναδιοργάνωςθσ και 

διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ, ςτο πλαίςιο του 

οποίου το ΕΠ ΜΔΣ κα χρθματοδοτιςει δράςεισ ςτισ Περιφζρειεσ και ςτουσ Διμουσ. 
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Τ4608: Αρικμόσ τομζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και 

προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 10 και προκφπτει από τθν υλοποίθςθ δράςεων 

απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτουσ 

τομείσ πολιτικισ: Σουριςμόσ, Σρόφιμα - Ποτά, Ακλθτιςμόσ, Πολιτιςμόσ, Κοινωνικι 

Μζριμνα, Αγροτικι Ανάπτυξθ, Φορολογία-ΦΠΑ, Επιχειρθματικό περιβάλλον, Παιδεία, 

Ψυχαγωγία-Τπθρεςίεσ Αναψυχισ. Θ υλοποίθςθ των δράςεων ζγινε ςε εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ 2006/123/ΕΚ και των μελετϊν του ΟΟΑ για τα διοικθτικά βάρθ, προωκϊντασ 

οριηόντιεσ και τομεακζσ απλουςτεφςεισ κατόπιν ςυνεργαςίασ του κακϋ φλθν αρμόδιου 

Τπουργείου με το ΤπΔΑΔιΜΘΔ.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ είναι 18 και προκφπτει από τθ χρθματοδότθςθ δράςεων 

απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςε 8 

επιπλζον τομείσ. Ενδεικτικά αναφζρονται Νοςοκομειακι Ππερίκαλψθ, φνταξθ, 

Πρόνοια, Δικαιοςφνθ, Απόδοςθ Ικαγζνειασ-Κοινωνικι υνοχι, Πιςτοποίθςθ Αναπθρίασ, 

Αγρότεσ και Επιχειριςεισ, Σουριςμόσ, Εξωςτρεφείσ υπθρεςίεσ ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ, 

τρατολογικζσ υπθρεςίεσ, Φορολογία - Δθμόςια Ζςοδα.  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ T4621 

«Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ» και T4651 «Αρικμόσ Τοπικϊν Μονάδων Υγείασ που δθμιουργοφνται» . 

Επιςθμαίνεται ότι, ο με τθν προςκικθ του δείκτθ Σ4651, θ οποία πραγματοποιικθκε 

ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ, παρότι προςτίκεται νζοσ δείκτθσ εκροϊν θ τιμι 

ςτόχοσ του δείκτθ αποτελζςματοσ δεν άλλαξεαλλάηει, δεδομζνου ότι ο νζοσ δείκτθσ 

εκροϊν που προςτζκθκε αφορά ςτον τομζα υγείασ και ςχετίηεται με τθ νοςοκομειακι 

περίκαλψθ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ προβλζπεται θ 

υλοποίθςθ δράςεων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ 

τουσ πολίτεσ (βλ. ανωτζρω). 

Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4619: Αρικμόσ εποπτευόμενων φορζων δθμόςιου τομζα που αξιολογοφνται 

ε ςυνζχεια των δράςεων αναδιοργάνωςθσ των δθμόςιων φορζων (αξιολογοφνται 94 

φορείσ: Τπουργεία και εποπτευόμενοι φορείσ τουσ) κα χρθματοδοτθκοφν δράςεισ 

ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ για τουσ εναπομείναντεσ φορείσ (Τπουργεία και 

εποπτευόμενοι φορείσ). υγκεκριμζνα προβλζπεται θ αξιολόγθςθ 7 Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων, 13 Περιφερειϊν, 325 12 Διμων, κακϊσ και 1800 εποπτευόμενων φορζων 

τουων Τπουργείουων Τγείασ και Παιδείασ. υνεπϊσ θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 

2023 είναι 195445, με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 20.000 € ανά φορζα, ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία παρόμοιων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013. 
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θμειϊνεται ότι θ αλλαγι τθσ τιμισ ςτόχου του δείκτθ από 445 ςε 195, που 

πραγματοποιείται με τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ, οφείλεται ςτθ νζα 

προςζγγιςθ του ΤΠΕ για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ 

αναδιοργάνωςθσ και διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ 

βακμοφ, ςτο πλαίςιο του οποίου το ΕΠ ΜΔΣ κα χρθματοδοτιςει τθν πιλοτικι εφαρμογι 

του ςε 3 Περιφζρειεσ και 12 Διμουσ. 

Τ4620: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου 

τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του 

δθμόςιου τομζα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.1 «Δράςεισ 

εφαρμογισ αναδιοργανϊςεων των φορζων του Δθμόςιου Τομζα και βελτίωςθσ τθσ 

λειτουργίασ τουσ» του Προγράμματοσ.   

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ ιταν αρχικά είναι 20 και είχε 

υπολογιςκεί με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων του 

Προγράμματοσ, που αφορά ςτισε δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του 

δείκτθ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν φορζων του δθμόςιου τομζακαι με 

εκτιμϊμενο. Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ , εκτιμάται ςε 1.500.000 € ανά δράςθ. 

Με τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 

αυξάνεται ςε 30, διατθρϊντασ  με το ίδιο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ (1.500.000 €) και με 

ανάλογθ αφξθςθ των διακζςιμων πόρων για δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν φορζων του Δθμόςιου Σομζα, λαμβάνοντασ υπόψθ το βακμό εξειδίκευςθσ 

και τθν ωριμότθτα και τθν υλοποίθςθ  ςχετικϊν δράςεων όπωσ κατωτζρω.  

Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό 

ωρίμανςθσ και είναι ςυμβατά ι/και αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ τθν Εκνικι 

τρατθγικι ο ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι: 

 Προτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ των οριηόντιων διαδικαςιϊν λειτουργίασ των 
Διμων και των Περιφερειϊν. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν Αςφάλιςθ Τγείασ και Ενδυνάμωςθ 
του ΕΟΠΤΤ  

 Μελζτθ και εφαρμογι ISO 27001 διαδικαςιϊν ςτο Κζντρο Δεδομζνων του 
Τπουργείου Οικονομικϊν.Μελζτθ κι εφαρμογι ISO διαδικαςιϊν τθσ Γ.Γ.Π.. και 
τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ το Τπουργείο Οικονομικϊν και 
άλλα Τπουργεία  

 Αυτοματοποίθςθ και κεντρικοποίθςθ διαδικαςιϊν και ανάπτυξθ εργαλείων για 
τθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ και ςυλλογι οφειλϊν. 

 Ανάπτυξθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ Περιουςιολογίου. 
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 Καταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ ςτον ΕΦΚΑ. 
ΙΚΑ/ΕΣΑΜ 

 Οικονομικι Μεταρρφκμιςθ των ΦΚΑ και Βελτιςτοποίθςθ του Μθχανιςμοφ 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Οικονομικϊν Πόρων τουσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ 

Βιωςιμότθτασ του Αςφαλιςτικοφ υςτιματοσ. 

 Αναδιοργάνωςθ τθσ ΘΔΙΚΑ Α.Ε. για τθν ευκυγράμμιςθ του λειτουργικοφ και 

οργανωτικοφ τθσ μοντζλου με τισ ανάγκεσ και ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται 

από τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων εκςυγχρονιςμοφ 

και ειςαγωγισ ςυςτθμάτων νζων τεχνολογιϊν ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και τθν 

Τγεία.  

 Οργανωτικι Αναδιοργάνωςθ και Λειτουργικόσ Αναςχεδιαςμόσ του ΙΚΑ/ΕΣΑΜ και 

Ανάπτυξθ υςτιματοσ Διοικθτικισ Πλθροφόρθςθσ 

Τ4621: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ 

τουσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ 

Α.2.2 «Δράςεισ μείωςθσ διοικθτικϊν βαρϊν απλοφςτευςθσ και προτυποποίθςθσ 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ» του Προγράμματοσ.   

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 15 και υπολογίςκθκε 

με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων του 

Προγράμματοσ, που αφορά ςε δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και το εκτιμϊμενο . Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ ανά δράςθ 

που ανζρχεται , εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ. 

Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσν 

πολίτεσθ, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ και βρίςκονται ςε ςυμφωνία ι/και 

αποτελοφν ζργα προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενοτθν Εκνικι τρατθγικι 

για τθ Δδιοικθτικι Μμεταρρφκμιςθ είναι τα ακόλουκα: 

 Εφαρμογι απαιτοφμενων οργανωτικϊν αλλαγϊν ςε παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ και υφιςτάμενα Πλθροφοριακά υςτιματα τθσ Γενικισ 

ΓραμματείασΑνεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ). 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ Ροισ Ποινικισ, Πολιτικισ και Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 

 Βελτίωςθ των Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Τγείασ με ςτόχο τον 

Περιοριςμό τθσ Προςφυγισ ςε εξειδικευμζνεσ Νοςοκομειακζσ Τπθρεςίεσμονάδεσ. 

 Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εφαρμογϊν, υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ, παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ άμεςθσ απονομισ ςφνταξθσ ςτο 
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ςφνολο των αςφαλιςμζνων του ΕΦΚΑ (πρϊθν τίτλοσ «Ζκδοςθ ςφνταξθσ ΙΚΑ ςε μία 

θμζρα»). 

 Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ και Πλθροφοριακό φςτθμα Κζντρου Πιςτοποίθςθσ 

Αναπθρίασ (ΚΕΠΑ) 

 Προτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ παρεχόμενων εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν Διμων 

και Περιφερειϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

 Απλοφςτευςθ Διαδικαςίασ του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ και 

Ελζγχου Αγροτικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ελλάδασ για τθ Βελτίωςθ τθσ Εξυπθρζτθςθσ 

των υναλλαςςόμενων Αγροτϊν και Επιχειριςεων 

 Πλθροφοριακό φςτθμα για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Διαδικαςίασ ζκδοςθσ Αδειϊν 

Διαμονισ και Απόδοςθσ Ικαγζνειασ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 

 Ολοκλθρωμζνθ Πλθροφοριακι Τποςτιριξθ Εκνικοφ Δικτφου Πρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Τγείασ. 

 Βελτιςτοποίθςθ τρατολογικϊν Τπθρεςιϊν προσ τουσ Πολίτεσ και Λοιποφσ 

Δθμόςιουσ Φορείσ. 

Τ4651: Αρικμόσ Τοπικϊν Μονάδων Υγείασ που δθμιουργοφνται. 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 239 και αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ ανζρχεται ςε 324.686 € 

ανά Σοπικι Μονάδα Τγείασ (Σο.Μ.Τ.). 

Οι εν λόγω μονάδεσ ζχει ςχεδιαςκεί να αποτελζςουν το νζο ςυςτατικό ςτοιχείο του Ε..Τ. 

- το ςθμείο αναφοράσ για τθν εκ νζου οργάνωςθ του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ. Οι 

Σο.Μ.Τ. κα λειτουργοφν ωσ μονάδεσ οικογενειακισ ιατρικισ με ςκοπό τθν παροχι 

ποιοτικϊν υπθρεςιϊν Π.Φ.Τ. ςτον εγγεγραμμζνο πλθκυςμό ευκφνθσ τουσ και ιδίωσ 

προςβάςιμθσ, αποτελεςματικισ, ολιςτικισ, αποδοτικισ και ανκρωποκεντρικισ φροντίδασ 

υγείασ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ ευκφνθσ τουσ. Θ δζςμθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν περιλαμβάνει ιδίωσ υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ 

υγείασ, φροντίδασ αςκενϊν με χρόνια νοςιματα ςε ςυνεργαςία με το κεράποντα ιατρό, 

υπθρεςίεσ δθμόςιασ υγείασ, κατ’ οίκον φροντίδα υγείασ και κατ’ οίκον νοςθλεία, κακϊσ 

και υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, το ΕΠ ΜΔΣ κα χρθματοδοτιςει τθν πιλοτικι λειτουργία των Σοπικϊν 

Μονάδων Τγείασ που κα δθμιουργθκοφν ζωσ 11 μινεσ, ενϊ θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ 

τουσ κα διαςφαλιςκεί με χρθματοδότθςθ από τα Περιφερειακά Επιχειρθςιακά 

Προγράμματα και εκνικοφσ πόρουσ. 
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Ειδικόσ Στόχοσ Α.3: Αφξθςθ των φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν 

ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ, αξιολόγθςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου για τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4609: Αρικμόσ φορζων που εφαρμόηουν ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 6 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ και 

αξιολόγθςθσ του ζτουσ 2013 ςτα Τυπουργεία: Ανάπτυξθσ, Σουριςμοφ, Δθμόςιασ Σάξθσ & 

Προςταςίασ του Ππολίτθ, ΤπΔΑιΜΘΔ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, κακϊσ και ςτθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και προκφπτει από τθν 

εφαρμογι ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε Τπουργεία, μθν αποκλείοντασ 

και αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ, δεδομζνου ότι θ ςτοχοκεςία είναι ετιςια, 

κακϊσ και εποπτευόμενουσ φορείσ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Τγείασ 18 υπουργεία 

και 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Θ εκπόνθςθ νζων ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και 

αξιολόγθςθσ ςε φορείσ, λόγω του οριηόντιου/ςτρατθγικοφ χαρακτιρα τθσ παρζμβαςθσ 

αφορά και επθρεάηει και του φορείσ που ζχουν ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και 

ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4622 «Αρικμόσ 

ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου 

τομζα». 

Τ4610: Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που εφαρμόηουν ςυςτιματα εςωτερικοφ 

ελζγχου 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν εφαρμογι ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26 και προκφπτει από τθν εφαρμογι 

ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςε 18 Τπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, κακϊσ 

και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποκλείεται θ εκ 

νζου εφαρμογι ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου ςτον φορζα  που ζχει τφχει αντικείμενο 

παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 

αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ «Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 

ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται». 

Ο δείκτθσ Σ4610 αφαιρείται από το ςφςτθμα δεικτϊν του ΕΠ ΜΔΣ, δεδομζνου ότι ςτον 

πρόςφατο αναςχεδιαςμό τθσ δομισ 16 Τπουργείων (Π.Δ. ζτουσ 2017 & 

2018προβλζφκθκαν αυτοτελι τμιματα εςωτερικοφ ελζγχου ςε κάκε Τπουργείο, για τθν 
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οργάνωςθ και λειτουργία των οποίων δεν ζχει προτακεί εξειδίκευςθ ςχετικισ δράςθσ 

προσ ςυγχρθματοδότθςθ  από το Πρόγραμμα.  

Τ4611: Αρικμόσ ελεγκτικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται δράςεισ αναβάκμιςθσ 

τθσ λειτουργίασ τουσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του ΕΠΕ 

μζςω τθσ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ Μελζτθσ Αναςχεδιαςμοφ - Απλοφςτευςθσ των front 

και back office διαδικαςιϊν λειτουργίασ του, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 

2007-2013.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναι 9 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

λειτουργίασ των ιςάρικμων ελεγκτικϊν φορζων, χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου ενίςχυςθ 

του ΕΠΕ που ζχει ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ 

του δείκτθ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ Τ4625 

«Αρικμόσ Σχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων» και Τ4624 

«Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ». 

Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4622: Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που ζργων ειςάγουν αγωγισ ςυςτιματα 

ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα (νζοσ κωδικόσ 

δείκτθ Τ4654) 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 26. Για τθν ειςαγωγι και εφαρμογι ενόσ 

νζου οριηόντιου ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ, τόςο ςε επίπεδο φορζα του Δθμοςίου, όςο 

και ςε επίπεδο διοικθτικϊν δομϊν με βάςθ τα νζα οργανογράμματα,  κα εκπονθκεί 

μελζτθ για τον κακοριςμό οριηοντίων κατευκυντθρίων αρχϊν και προτφπων. το πλαίςιο 

του ΠρογράμματοσΕπίςθσ προβλζπεται , κα θ υλοποίθςθιθκοφν ζργωνα ειςαγωγισ 

ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ ςε 8 επιλεγμζνουσ φορείσ του δθμόςιου 

τομζα (Τπουργείο Εςωτερικϊν, Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Τπουργείο 

Οικονομικϊν, Τπουργείο Τγείασ, Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Τπουργείο 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ, Περιφζρεια Δυτικισ 

Μακεδονίασ και Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) κακϊσ και ςε 

εποπτευόμενοσυ φορείσ των Τπουργείων18 Τπουργεία και7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. 

Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 150.000€. Επιπρόςκετα, εΕνδεικτικάό ϊριμαο 

ζργαο αποτελοφν τα ακόλουκαεί: 

 το φςτθμα Παρακολοφκθςθσ τοχοκεςίασ και KPIs Τπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕΓΓΔΕ. 



 Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του  Συνοδευτικοφ Εγγράφου Δεικτών ΕΠ ΜΔΤ 

 

 

16 

 

 Ανάπτυξθ ςχεδίων διαχείριςθσ για 16 μνθμεία/ χϊρουσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ 

UNESCO. 

 Ανάπτυξθ και λειτουργία ανεξάρτθτου φορζα αξιολόγθςθσ μονάδων ψυχικισ 

υγείασ. 

Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ των ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ και 

αξιολόγθςθσ ανά  φορζα του δθμόςιου τομζα, από τα προγραμματικά ςτοιχεία ζνταξθσ 

των ςχετικϊν πράξεων εκτιμάται ςε 150.00035.000 €. 

Τ4623: Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του δθμόςιου τομζα που 

δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ εκροισ είναι 26 και προκφπτει από τθν 

υλοποίθςθ ζργων ειςαγωγισ ι/και αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου  ςε 18 

Τπουργεία, 7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων. 

Θ ςφςταςθ Μονάδων Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτθ ΔΔ προβλζπεται ςτο Άρκρο 1 του 

Ν.4081/2012. Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 50.000€ ανά φορζα. 

Επιςθμαίνεται ότι τα 18 Τπουργεία, βάςει των νζων οργανιςμϊν τουσ, ζχουν ςυςτιςει 

μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. 

Ο δείκτθσ Σ4623 αφαιρείται από το ςφςτθμα δεικτϊν του ΕΠ ΜΔΣ, δεδομζνου ότι με τον 

πρόςφατο αναςχεδιαςμό τθσ δομισ 16 Τπουργείων, ο οποίοσ πραγματοποιικθκε χωρίσ 

χρθματοδότθςθ από το ΕΠ ΜΔΣ (Π.Δ. Οργανιςμϊν Τπουργείων ζτουσ 2017 και 2018), 

προβλζφκθκαν αυτοτελι τμιματα εςωτερικοφ ελζγχου ςε κάκε Τπουργείο, θ λειτουργία 

των οποίων δεν απαιτεί πόρουσ από το Πρόγραμμα.  Για τον ίδιο λόγο αφαιρείται και ο 

αντίςτοιχοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ Σ4610, τον οποίο τροφοδοτεί. 

Τ4624: Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των πεδίων ευκφνθσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1 και προκφπτει από τθν εκπόνθςθ 

μελζτθσ επαναπροςδιοριςμοφ των πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων 

των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ τθσ ΔΔ. Σο κόςτοσ υλοποίθςθσ, 

εκτιμάται ςε 500.000 €.  

Τ4625: Αρικμόσ Σχεδίων Ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ ελεγκτικϊν φορζων (νζοσ 

κωδικόσ δείκτθ Τ4655) 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και προκφπτει από τθν 

εφαρμογι ςχεδίων ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των βαςικϊν ελεγκτικϊν 

φορζων: ΕΠΕ, Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Τπουργείου Μεταφορϊν, ϊμα 

Επικεωρθτϊν Τγείασ Πρόνοιασ, ϊμα Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Ζργων, ϊμα Δίωξθσ 
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Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, Ειδικι Τπθρεςία Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ, ϊμα 

Επικεωρθτϊν Ελζγχου Καταςτθμάτων Κράτθςθσ προκειμζνου να ενδυναμωκεί θ 

επιχειρθςιακι λειτουργία τουσ και να καταςτοφν πιο παραγωγικοί. Σο μζςο κόςτοσ 

υλοποίθςθσ, ανά φορζα εκτιμάται ςε 250.000 €.  

Τ4626: Αρικμόσ ζργων που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3. Προβλζπεται θ εκπόνθςθ 

ςχεδίου δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν ςτο 

ςχεδιαςμό των δθμόςιων πολιτικϊν. Επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 

και τθσ λογοδοςίασ κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ενιςχφουν το ρόλο των ΜΚΟ και των 

κεςμοκετθμζνων κοινωνικϊν εταίρων, π.χ. ΑΔΕΔΤ, ΟΚΕ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι των 

πολιτϊν. Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 650.000 €. 
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II. Άξονεσ Προτεραιότητασ 4, 5, 6 «Ενίςχυςη τησ ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ» – 
Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικόσ Στόχοσ Β.1: Αφξθςθ των φορζων και ςυςτθμάτων του δθμοςίου τομζα όπου 

εντείνεται θ χριςθ αποτελεςματικών μεκόδων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4601: Αρικμόσ φορζων των οποίων θ λειτουργία αναβακμίηεται με τθ χριςθ 

ςυςτθμάτων ΤΠΕ 

Θ τιμι βάςθσ είναι 3 και αφορά ςτθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων ςτθν εςωτερικι 

λειτουργία των Τυπουργείων Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

ΔιακυβζρνθςθσΑναςυγκρότθςθσ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Προςταςίασ του 

Πολίτθ. 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

λειτουργίασ 18 Τυπουργείων και 7 Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με τθ χριςθ 

ςυςτθμάτων ΣΠΕ, χωρίσ να αποκλείεται θ περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των 

φορζων που ζχουν τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχουν ςτθν τιμι βάςθσ του 

δείκτθ. 

Ο δείκτθσ ςυνδζεται με τουσν δείκτεσθ εκροισ Τ4627 «Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι 

αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΤΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων 

φορζων» και Τ4652 «Αρικμόσ ςθμείων παρουςίασ (κτιρια) του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των δθμόςιων φορζων». 

Τ4602: Αρικμόσ μθτρϊων δθμόςιου τομζα που διαλειτουργοφν 

Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθ διαλειτουργικότθτα των κάτωκι μθτρϊων:  

1. κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου  

2. μθτρϊου Αςτυνομίασ – λθξιαρχείου  

3. μθτρϊου Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμισ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – φορολογουμζνων 

4. ΙΚΑ – μθτρϊου ΓΓΠ  

5. ΓΕΜΘ – Taxisnet  - κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

6. ΕΤΔΘ - Taxisnet(φυςικά και νομικά πρόςωπα) 

7. ΚΕΠ - κοινωνικισ αςφάλιςθσ – λθξιαρχείου 

8. ΕΔΕΣ - μθτρϊο απογραφισ Δθμοςίων Τπαλλιλων 



 Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του  Συνοδευτικοφ Εγγράφου Δεικτών ΕΠ ΜΔΤ 

 

 

19 

 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 70 και αφορά: α) ςτθ διαλειτουργικότθτα 

των 4 βαςικϊν μθτρϊων βάςει κοινοφ προτφπου, κακϊσ και β) ςτθ διαλειτουργικότθτα 

μθτρϊων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τθν απλοφςτευςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. Οι 

δράςεισ διαλειτουργικότθτασ των μθτρϊων αποτυπϊνονται ςτο ςτρατθγικό κείμενο και 

ςτο ςχζδιο δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθτθσ Εκνικισ Ψθφιακισ 

τρατθγικισ.  

Ο δείκτθσ ςυνδζεται με τον δείκτθ εκροισ Τ4628 «Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα». 

Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4627: Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΤΠΕ για τθν υποςτιριξθ 

οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ 

Δράςθσ Β.1.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΤΠΕ για 

τθν υποςτιριξθ τθσ καλφτερθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Δθμοςίου Τομζα» του 

Προγράμματοσ.   

Ο δείκτθσ Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13 και αφορά ςε δράςεισ 

αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ 

οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων. Ενδεικτικζσ οριηόντιεσ δράςεισ 

αποτελοφν: θ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ, αξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ απόδοςθσ των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

ολοκλθρωμζνθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ (ERP),  οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ενιαίασ 

μιςκοδοςίασ, θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ διακίνθςθσ, διαχείριςθσ και 

αρχειοκζτθςθσ εγγράφων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ, οι 

ψθφιοποιιςεισ αρχείων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ ανάπτυξθ πλατφόρμασ διαβοφλευςθσ, 

αρχικά μεταξφ των υπθρεςιϊν των Τπουργείων και ςτθ ςυνζχεια μεταξφ των Τπουργείων 

και των εποπτευόμενων οργανιςμϊν, των ανεξάρτθτων αρχϊν και των περιφερειακϊν 

και δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, υποςτθρικτικζσ δράςεισ του ζργου ΤΗΕΤΞΙ ΙΙ θ δικτφωςθ 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ικανι να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ ςφνδεςθσ τουσ με τισ 

υπόλοιπεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ πολίτεσ και το Διαδίκτυο και ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν 

για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 είναιιταν αρχικά 13 και είχε υπολογιςκεί με 

βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ των πόρων του Προγράμματοσ, 

που αφορά ςτισ δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και με 

εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ ανά δράςθ  6.500.000 €. 

Με τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 

αυξάνεται ςε 17, διατθρϊντασ το ίδιο μοναδιαίο κόςτοσ (6.500.000€) και με ανάλογθ 
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αφξθςθ των διακζςιμων πόρων για δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ 

ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το βακμό εξειδίκευςθσ και τθν ωριμότθτα ςχετικϊν δράςεων.  

Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 6.500.000€ ανά δράςθ. 

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ, ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 

είναι: 

 Εφαρμογι τθσ Μεταρρφκμιςθσ του Δθμοςιονομικοφ υςτιματοσ ςτθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ και τθν λοιπι Γενικι Κυβζρνθςθ.  

 Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Πόρων. 

 Διαχείριςθ αλλαγϊν Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ 

Δθμοςιονομικισ  Πολιτικισ (ΟΠ-ΔΠ). 

 Ανάπτυξθ ενιαίασ ελαςτικισ υποδομισ εξυπθρζτθςθσ εφαρμογϊν τθσ Γ.Γ.Π..- 

EXELIXIS. 

 Κεντρικι Τποδομι για τθν Θλεκτρονικι Ανταλλαγι Εγγράφων μεταξφ των φορζων 

του Δθμοςίου, με προθγμζνεσ Ψθφιακζσ Τπογραφζσ. 

 Κεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι 

υπογραφι, διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων ςτο δθμόςιο (Document 

Management System DMS) 

 Εφαρμογι του ςυςτιματοσ για τθ ςυνεργατικι ςφνταξθ, ψθφιακι υπογραφι, 

διακίνθςθ και διαχείριςθ εγγράφων ςτο δθμόςιο (Document Management System 

DMS) 

 Κεντρικό ςφςτθμα για τθν υποςτιριξθ τθσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και 

δράςθσ των δθμόςιων φορζων και τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων 

(κυβερνθτικό MIS). 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ενιαίασ Μιςκοδοςίασ. 

 Θλεκτρονικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (eΠΔΕ). 

 Ψθφιοποίθςθ αρχείων Δθμόςια Διοίκθςθσ. 

 Εκνικό λΛθξιαρχείο. 

 Θλεκτρονικι Τπογραφι ςτο Δθμόςιο Σομζα 

 Αναβάκμιςθ Δικτυακισ Τποδομισ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.   

 Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Πόρων του 

ΤπΝΑΝΠ. 
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Τ4628: Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του 

Δθμόςιου Τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ 

Δράςθσ Β.1.2: «Δράςεισ διαςφάλιςθσ του ορκοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ ανοιχτισ διάκεςθσ, τθσ 

ορκισ διαχείριςθσ, τθσ αςφάλειασ και τθσ διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων και 

ςυςτθμάτων ΤΠΕ ςτο Δθμόςιο Τομζα» του Προγράμματοσ.   

Προκειμζνου θ δθμόςια διοίκθςθ να αξιοποιιςει πλιρωσ και αποτελεςματικά τον πλοφτο 

τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ, μεταβαίνοντασ από ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ εγγράφων ςε 

ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ πλθροφορίασ και αφετζρου να εξαςφαλίςει διαβακμιςμζνα τθν 

ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων ςτισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ κα υλοποιιςει δράςεισ: 

 κακιζρωςθσ  κοινϊν προτφπων διαχείριςθσ γνϊςθσ, και ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ 

δθμόςιων δεδομζνων, 

 διαςφνδεςθσ των τεςςάρων βαςικϊν Μθτρϊων  (Μθτρϊο Φορολογουμζνων, 

Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Μθτρϊο Αςτυνομικϊν Σαυτοτιτων), 

 ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ  ςυςτθμάτων και 

υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα δίνοντασ προτεραιότθτα ςτισ δράςεισ 

διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν ςτουσ κάκετουσ τομείσ πολιτικισ του ΕΠ, 

 επικαιροποίθςθσ του υφιςτάμενου Πλαιςίου Παροχισ Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςτθν υποχρεωτικι εφαρμογι του ςε όλεσ τισ δράςεισ 

και τα ζργα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

 ενίςχυςθσ τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 9 και υπολογίςκθκε με βάςθ 

το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ δράςεισ οι οποίεσ 

ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ ανά δράςθ 

2.000.000 €. 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ μειϊνεται το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ 

κατανομισ των δράςεων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων και ςυςτθμάτων 

ΣΠΕ ςτο Δθμόςιο Σομζα, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ, με βάςθ το 

κόςτοσ των ςχετικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020, χωρίσ 

να μεταβλθκεί ο ςτόχοσ για το ζτοσ 2023. Σο νζο εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ των 

ςχετικϊν ζργων ανζρχεται ςε 550.000 €. 

 ςτθ διαςφνδεςθ των βαςικϊν μθτρϊων (Μθτρϊο Φορολογουμζνων, Μθτρϊο 

Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Μθτρϊο Αςτυνομικϊν Σαυτοτιτων) 

 ςτον προςδιοριςμό των αρχϊν και ανάπτυξθ εργαλείων διαλειτουργικότθτασ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Δθμόςιου Σομζα 
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 ςτθν επικαιροποίθςθ του υφιςτάμενου Πλαιςίου Παροχισ Τπθρεςιϊν 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςτθν υποχρεωτικι εφαρμογι του ςε 

όλεσ τισ δράςεισ και τα ζργα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € ανά δράςθ. 

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 

είναι: 

1. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Σϊρα. 

2. Ζργα αποκάκαρςθσ εκκακάριςθσ δεδομζνων των 4 βαςικϊν μθτρϊων. 

3. Ανάπτυξθ Εςωτερικισ Διαλειτουργικότθτασ όλων των υφιςτάμενων εφαρμογϊν 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε 

4.3. Μελζτθ τρόπου διαςφνδεςθσ μθτρϊων - επανεξζταςθ του Πλαιςίου Παροχισ 

Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

5.4. Ανάπτυξθ και λειτουργία Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ για τον Δθμόςιο Σομζα με 

ςτόχο τθν παροχι ςφνκετων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ. 

6.5. Ενοποίθςθ λειτουργικότθτασ Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων του Τπ. Οικονομικϊν. 

6. Κεντρικι Πφλθ Ανάρτθςθσ υνόλων Ανοικτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων. 

 

Τ4652: Αρικμόσ ςθμείων παρουςίασ (κτιρια) του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ για τθν υποςτιριξθ 

τθσ λειτουργίασ των δθμόςιων φορζων 

Θ τιμι βάςθσ για το ζτοσ 2018 ανζρχεται ςε 4.359 και αφορά ςε ςθμεία (κτιρια) που 

χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του ΤΗΕΤΞΙ Ι. 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2023 ανζρχεται ςε 34.500, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

τιμισ βάςθσ,  και αφορά ςτα ςθμεία πρόςβαςθσ (κτιρια) του δθμόςιου τομζα τα οποία 

κα ενταχκοφν ςτο δίκτυο του ΤΗΕΤΞΙ ΙΙ.  

Σο μεγάλο ζργο ΤΗΕΤΞΙ ΙΙ, π/υ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ περίπου 128 

εκ. €, ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου δικτφου, μζςω του οποίου κα παρζχεται 

ευρυηωνικι ςφνδεςθ ςτουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, προκειμζνου να 

εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ ςφνδεςθσ τουσ με τισ υπόλοιπεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ 

πολίτεσ και το Διαδίκτυο και ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 
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Ειδικόσ Στόχοσ Β.2: Αφξθςθ των υπθρεςιών και ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ που παρζχονται προσ τουσ πολίτεσ 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4603: Αρικμόσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ taxisnet με το 

οποίο προςφζρονται θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για 

το ζτοσ 2023 είναι 2 και αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ που κα προωκεί τθν 

πολιτοκεντρικι εξυπθρζτθςθ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςε όλο το εφροσ ενόσ 

τρικαναλικοφ ςυςτιματοσ εξυπθρζτθςθσ (τθλζφωνο, φυςικι παρουςία – ΚΕΠ, 

Διαδίκτυο), χωρίσ να αποκλείεται θ εκ νζου αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του taxisnet που 

ζχει ιδθ τφχει αντικείμενο παρζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν τιμι βάςθσ του δείκτθ. 

Ο δείκτθσ ςυνδζεται με τουσ δείκτθ δείκτεσ εκροισ Τ4630 «Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι 

αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά» 

και Τ46342 «Αρικμόσ ζργων ΤΠΕ που υποςτθρίηουν τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ 

τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ». 

Τ4640: Αρικμόσ πολιτϊν που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο 

πρόςβαςθσ των πολιτϊν 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι οι 50.000 πολίτεσ που ζχουν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ 

ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ – πφλθ ΕΡΜΘ. Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 

ιταν αρχικά είναι 150.000 πολίτεσ και είχε υπολογιςκεί .  

Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα εξισ γεγονότα:  

 ιμερα Οο αρικμόσ των πιςτοποιθμζνων πολιτϊν με ενεργι προςωποποιθμζνθ 

πρόςβαςθ ςτθν πφλθ ΕΡΜΘ, κατά τθν χρονικι περίοδο ςχεδιαςμοφ του 

Προγράμματοσ  ιτανείναι 50.000. 

 Σθν ίδια χρονικι περίοδο είχε προγραμματιςτεί αΑπό τθν αρμόδια υπθρεςία του 

ΤΔΜΘΔ, Τπθρεςία Ανάπτυξθσ Πλθροφορικισ, ζχει προγραμματιςτεί θ απόδοςθ 

επιπλζον  150.000 πιςτοποιθτικϊν για το διάςτθμα ζωσ και το 2023. 

Με τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 

2023 αυξάνεται ςε 500.000, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ιδθ ο αρικμόσ των πιςτοποιθμζνων 

χρθςτϊν ςτθν πφλθ ΕΡΜΘ ανζρχεται ςε 400.000. 

Ο δείκτθσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4629 «Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ 

λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου 

τομζα». 
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Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4629: Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των 

πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 2 και αφορά ςε δράςεισ αναβάκμιςθσ, 

τόςο του ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του 

δθμοςίου, όςο και αυκεντικοποίθςθσ των πολιτϊν (πφλθ ΕΡΜΘ). Σο μζςο κόςτοσ 

υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 3.000.000 € ανά δράςθ. 

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι 

τα ακόλουκα: 

 Αναβάκμιςθ ενιαίασ πφλθσ ΕΡΜΘ. 

 Αυκεντικοποίθςθ πολιτϊν. 

 Ενιαίο Πλαίςιο Αυκεντικοποίθςθσ  (ΕΠΛΑ - eAuth-PKI). 

Τ4630: Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ  βαςικών υπθρεςιών τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά (νζοσ κωδικόσ δείκτθ Τ4656) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ 

Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων ΤΠΕ για τθν παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ.   

το πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ του Προγράμματοσ, αφαιρείται από τον τίτλο του 

δείκτθ ο προςδιοριςμόσ «βαςικζσ» υπθρεςίεσ, προκειμζνου να ςυνάδει με το 

eGovernment Benchmark Framework τθσ Ευρωπαϊκισ τρατθγικισ για τθν «Ψθφιακι 

Ενιαία Αγορά», ςφμφωνα με το οποίο, οι ςχετικζσ αξιολογιςεισ περιλαμβάνουν 

επιμζρουσ «ςτιγμιότυπα» ςτθ «ηωι» των επιχειριςεων και των πολιτϊν (Life Events), 

προςεγγίηοντασ με διευρυμζνο τρόπο τον όρο «βαςικζσ υπθρεςίεσ», ο οποίοσ δεν 

χρθςιμοποιείται πλζον.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ ιταν αρχικά είναι 2 και είχε 

υπολογιςκεί με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςε 

δράςεισ ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά 

προσ τουσ πολίτεσ και με εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ ανά δράςθ . Σο μζςο κόςτοσ 

υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 10.000.000 € ανά δράςθ. 

το πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ του Προγράμματοσ, θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 

2023 αυξάνεται από 2 ςε 4, δεδομζνου ότι διευρφνεται το πεδίο οριςμοφ του δείκτθ, ζτςι 

ϊςτε να ςυμπεριλάβει ευρφτερο φάςμα υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που 

παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά. 
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Παράλλθλα, το εκτιμϊμενο μζςο κόςτοσ ανά δράςθ μειϊνεται ςε 2.500.000 €, με βάςθ 

τα αντίςτοιχα μοναδιαία κόςτθ των ςχετικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του 

ΕΠ ΜΔΣ.  

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι 

τα ακόλουκα: 

 Ενιαίο φςτθμα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν. 

 Εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ 

Γ.Γ.Π.. 

 Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτον Ευρωπαϊκό 

αρικμό κλιςθσ ζκτακτων αναγκϊν "112" με χριςθ ΣΠΕ για τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ 

περιςτατικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ - κρίςεων για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των 

πολιτϊν. 

 Ψθφιακι Τπθρεςία Ειδοποίθςθσ και Αντιμετϊπιςθσ Πυρκαγιάσ. 

 Ψθφιακό ΚΕΠ. 

T4631: Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 3 και αφορά ςε δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ 

πλθροφόρθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Σο μζςο κόςτοσ 

υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 650.000 € ανά δράςθ. 

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι 

τα ακόλουκα: 

 Βελτίωςθ του κεντρικοφ δικτυακοφ τόπου των διαβουλεφςεων και ανοικτϊν 

προςκλιςεων Opengov.gr. 

 Επζκταςθ του κεντρικοφ αποκετθρίου ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων 

(data.gov.gr).  

 Δράςεισ ανάπτυξθσ εργαλείων και ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

ανοικτισ διακυβζρνθςθσ. 

Τ4632: Αρικμόσ ζργων ΤΠΕ που υποςτθρίηουν τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων 

προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ 

Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων ΤΠΕ για τθν παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ και περιλαμβάνουν δράςεισ 
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ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των τομζων προτεραιότθτασ 

του ΕΠτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΠΜΔΣ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ ζχουν οι 

κάκετοι τομείσ πολιτικισ: Δδικαιοςφνθ, Τυγεία, Φφορολογικι -– Δδθμοςιονομικιθ 

Δδιαχείριςθ, εφαρμογι μεταρρφκμιςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ«Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ», Κκοινωνικι Ααςφάλιςθ.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 13 και αφορά ςε δράςεισ ΣΠΕ 

για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των προαναφερόμενων τομζων 

προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. Θ τιμι ςτόχοσ του 

δείκτθ για το ζτοσ 2023 είχε υπολογιςκεί με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ 

κατανομισ που αφορά ςτισ δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ 

και εκτιμϊμενο μοναδιαίο κόςτοσ Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 2.000.000 € 

ανά δράςθ.  

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ αυξάνεται το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ 

κατανομισ των δράςεων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των 

τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ, με 

βάςθ το κόςτοσ των ςχετικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΜΔΣ 2014-

2020, χωρίσ να μεταβλθκεί ο ςτόχοσ για το ζτοσ 2023. Σο νζο εκτιμϊμενο μοναδιαίο 

κόςτοσ των ςχετικϊν ζργων ανζρχεται ςε 3.800.000 €. 

Ενδεικτικά ζργα, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργα 

προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, είναι 

τα ακόλουκα: 

1. Τλοποίθςθ αναδιοργάνωςθσ υπθρεςιϊν Τπουργείου Οικονομικϊν – Μελζτεσ 

Πρότυπθσ ΔΟΤ και Πρότυπου Σελωνείου 

2. Αναβάκμιςθ Επιχειρθςιακισ Ικανότθτασ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

3.1. Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Τποκζςεων για τθν Πολιτικι και 

Ποινικι Διαδικαςία Αϋ και Β' Φάςθ. 

 "Πλθροφοριακό φςτθμα Λειτουργίασ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ  Τγείασ και 

Ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Αςκενοφσ  

4.2. Πλθροφοριακό φςτθμα ΕΦΚΑ και ζργα ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ του τομζα τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

3. Τποδομζσ για τθν Ψθφιακι Καταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ πρακτικϊν 

ςυνεδριάςεων δικαςτθρίου. 

4. Δθμιουργία υποδομϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν υποςτιριξθ των 

επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μονάδων υγείασ του ΕΤ. 

5. Οργάνωςθ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 
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III. Άξονεσ Προτεραιότητασ 7,8,9 «Βελτίωςη τησ διαχείριςησ και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικοφ του δημόςιου τομζα» – Ταμείο ΕΚΤ 

Ειδικόσ Στόχοσ Γ.1: Αφξθςθ των φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όπου εφαρμόηονται 

νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ, νζα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και ορκολογικισ διοίκθςθσ 

ανκρώπινου δυναμικοφ. 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4612: Αρικμόσ φορζων δθμόςιασ διοίκθςθσ που εφαρμόηουν νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ 

διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

Θ τιμι βάςθσ είναι 8 και προκφπτει από τθν ζκδοςθ των Προεδρικϊν Διαταγμάτων των 

νζων οργανογραμμάτων Τπουργείων του ζτουσ 2014 και τθ ςχετικι απόφαςθ 

τοποκζτθςθσ υπαλλιλων βάςθ κατανομισ προςωπικοφ ςτα υπουργεία ΤΔΜΘΔ, Τγείασ, 

Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ, Σουριςμοφ, Ναυτιλίασ, Τποδομϊν 

Μεταφορϊν και Δικτφων, Εςωτερικϊν και Μακεδονίασ & Θράκθσ. 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 25 και αφορά ςτθν εφαρμογι των νζων 

οριηόντιων πολιτικϊν διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ από 18 Τπουργεία και 7 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουνσ δείκτθεσ εκροισ Τ4633 

«Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και «Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των 

πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα». 

Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4633: Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ ενιαίασ ψθφιακισ διαχείριςθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 1 και αφορά ςτθ δθμιουργία 

και εφαρμογι του ςυςτιματοσ ενιαίασ διαχείριςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Σο κόςτοσ υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε 7.000.000 €. 

Ενδεικτικό ζργο, το οποίο ζχει μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και ταυτόχρονα αποτελεί και 

ζργο προτεραιότθτασ ςφμφωνα με τθν Εκνικι τρατθγικι για τθ Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 2017-2019 με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ είναι το Ενιαίο ςφςτθμα Δδιαχείριςθσ Αανκρωπίνου 

Δυναμικοφκεφαλαίου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (ΕΔΑΚ) (HRMS).  
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Τ4634: Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

δθμόςιου τομζα 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 5 και αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν για 

τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που άπτονται των επιμζρουσ πτυχϊν 

του ςυγκεκριμζνου κζματοσ και αποτελοφν προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ νζου και 

βιϊςιμου ςυςτιματοσ ανακατανομισ των δθμοςίων υπαλλιλων που κα ςυμβαδίηει με τθ 

διαχείριςθ ςταδιοδρομίασ τουσ. 

Ενδεικτικζσ μελζτεσ, οι οποίεσ ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ ι/και αποτελοφν ζργο 

προτεραιότθτασ με βάςθ το ςτρατθγικό κείμενο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ είναι: 

 χεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου μιςκολογικοφ ςυςτιματοσ ςτο Δθμόςιο τομζα  

 χεδιαςμόσ και εφαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ ςτο Δθμόςιο Σομζα και τθσ 

αξιολόγθςθσ των Δθμοςίων Τπαλλιλων  

 Δθμιουργία «Εςωτερικισ Αγοράσ Εργαςίασ» ςτο Δθμόςιο Σομζα  

 Βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ (management) τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

 χεδιαςμόσ και εφαρμογι νζου κλαδολογίου ςτο Δθμόςιο τομζα 

 Σο μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 250.000€ ανά μελζτθ. 

Ο δείκτθσ Σ4634 αφαιρείται από το ςφςτθμα δεικτϊν του ΕΠ ΜΔΣ, δεδομζνου ότι 

ςχετικζσ μελζτεσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ των πολιτικϊν ανκρωπίνου δυναμικοφ, 

όπωσ ενδεικτικά: νζο κλαδολόγιο, μεκοδολογία προςλιψεων ςτο δθμόςιο, κινθτικότθτα 

βάςθ περιγραμμάτων κζςθσ, υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ τεχνικισ βοικειασ 

από τθν SRSS, χωρίσ τθ ςυνδρομι του ΕΠ ΜΔΣ (άκρο 25). 

Επιςθμαίνεται ότι, οΟι ανωτζρω μελζτεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ αξιοποιικθκαν για ςτο 

ςχεδιαςμό του ζργου ανάπτυξθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

(HRMS) που κα χρθματοδοτθκείχρθματοδοτείται  από το Πρόγραμμα. 

Ειδικόσ Στόχοσ Γ.2: Αφξθςθ του αρικμοφ ςτελεχών / υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

με πιςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ / διοικθτικζσ ικανότθτεσ. 

Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

Τ4613: Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που πιςτοποιικθκαν μετά τθν παρακολοφκθςθ 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 97.393, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν 

υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013.  

Αρχικά, θΘ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ιταν ςε 196.033  

πιςτοποιθμζνοιυσ δθμόςιοιυσ υπάλλθλοιαλλιλουσ και θ . 
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Θ τιμι ςτόχοσ προζκυπτε κφπτει από το άκροιςμα: 

 Σων απολογιςτικϊν ςτοιχείων του ΕΚΔΔΑ, που αφοροφν ςε υλοποίθςθ 

αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013 (97.393). 

 Σου προγραμματιςμοφ του ΕΚΔΔΑ, ο οποίοσ αποτελεί προεκβολι των ςτοιχείων 

υλοποίθςθσ (98.640). 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

αυξάνεται ςε 210.000 πιςτοποιθμζνουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

πορεία υλοποίθςθσ των πιςτοποιθμζνων προγραμμάτων. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με τουσ δείκτεσ εκροισ Τ4635 

«Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων» και Τ4636, «Αρικμόσ δθμοςίων 

υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ». 

Τ4614: Αρικμόσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που 

καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε κζςεισ του Δθμόςιου Τομζα 

Θ τιμι βάςθσ του δείκτθ είναι 917, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων από τθν 

υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013.  

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 εκτιμάται ςε 1.917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ 

που κα τοποκετθκοφν ςε κζςεισ του Δθμόςιου Σομζα. 

Θ τιμι ςτόχοσ υπολογίςτθκε με βάςθ τα ςτοιχεία που δόκθκαν από το ΕΚΔΔΑ και τθ 

χολι Δικαςτϊν (ΕΔΙ) και αφορά ςε: 

 917 ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ για τθν υποβοικθςθ των μεταρρυκμίςεων που 

καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε κζςεισ του Δθμόςιου Σομζα από αντίςτοιχα 

ζργα του ΕΠ ΔΜ 2007-2013. 

 400 Δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τον 

προγραμματιςμό του ΕΚΔΔΑ και βαςίηονται ςτισ κζςεισ ευκφνθσ που 

δθμιουργοφνται με τουσ νζουσ Οργανιςμοφσ των Τπουργείων (μεταρρφκμιςθ που 

ολοκλθρϊκθκε το 2014). 

 600 δικαςτικοφσ λειτουργοφσ που εκτιμάται ότι κα αποφοιτιςουν από τθν ΕΔΙ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελζςματοσ ςυνδζεται με το δείκτθ εκροισ Τ4638 «Αρικμόσ 

ςτελεχϊν που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ». 
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Δείκτεσ Εκροισ 

Τ4635: Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 140.000 με μζςο κόςτοσ 260€ ανά 

εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο 

πλαίςιο του ΕΠΔΜ 2007-2013.Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο 

Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ κατάρτιςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων ςτο δθμόςιο τομζα, 

που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Γ.2.1 «Δράςεισ ανάπτυξθσ 

γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του 

Προγράμματοσ.   

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 ιταν αρχικά 140.000 και είχε υπολογιςκεί με 

βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ δράςεισ οι 

οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και μζςο κόςτοσ 260 € ανά 

εκπαιδευόμενο (ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο 

πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013). 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

αυξάνεται ςε 300.000, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ (70.000) ζχει ιδθ 

καλυφκεί, λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ωσ εκ 

τοφτου και των ςυμμετεχόντων. Θ αφξθςθ αυτι προιλκε από τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 

απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα που αφοροφν υποςτιριξθ δθμοςίων 

πολιτικϊν, όπωσ πχ. θ ζκδοςθ του Ν.4412/2016 περί δθμοςίων ςυμβάςεων, του 

Ν.4325/2015 για τον εκδθμοκρατιςμό τθσ Διοίκθςθσ, του Ν.4440/2016 για τθν 

κινθτικότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων κλπ. Επιςθμαίνεται ότι το μζςο κόςτοσ 

υλοποίθςθσ ανά εκπαιδευόμενο παραμμζνει ςτακερό (260€) και για τθν κάλυψθ τθσ 

τιμισ  ςτόχου προβλζπεται θ μεταφορά πόρων φψουσ  6.948.280 € Δ.Δ. από τον ΘΑ Ι 

ςτον ΘΑ ΙΙΙ  

Αντίςτοιχα, αυξάνεται και ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ του δείκτθ για το 2018, από 70.000 ςε 

150.000. 

Τ4636: Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ 

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι ιταν αρχικά 12.000 και είχε 

υπολογιςκεί με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ 

δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και με μζςο κόςτοσ 170 € 

ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο 

πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013.  



 Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του  Συνοδευτικοφ Εγγράφου Δεικτών ΕΠ ΜΔΤ 

 

 

31 

 

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

μειϊνεται ςε 3.000, λόγω του περιοριςμοφ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ  

εξϋ αποςτάςεωσ επιμορφωτικϊν δράςεων, μετά τθν ζκδοςθ του Ν.4368/2016, με τον 

οποίο ςυςτάκθκε ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κζντρο Πιςτοποίθςθσ τθσ εξ’ 

αποςτάςεωσ (e−learning) εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το Άρκρο 91, παρ. 2 του 

Ν. 4368/2016, προβλζπεται θ ζκδοςθ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, όπου μεταξφ των άλλων κα κακορίηει κάκε αναγκαία λεπτομζρεια που 

αφορά τον ςκοπό, το περιεχόμενο, τισ διαδικαςίεσ και τισ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ 

από το Κζντρο Πιςτοποίθςθσ του ΕΑΠ,  των προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

που παρζχονται από οποιονδιποτε φορζα που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα. Μζχρι 

ςιμερα δεν ζχει εκδοκεί θ προβλεπόμενθ Τπουργικι Απόφαςθ, με αποτζλεςμα τθν 

μείωςθ προγραμμάτων e learning. 

Τ4637: Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και υψθλόβακμα διοικθτικά 

ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 250 με μζςο κόςτοσ 6.500 € ανά 

πρόγραμμα, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο 

του ΕΠ ΔΜ 2007-2013. 

Τ4638: Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται και ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, τροφοδοτείται από τισ δράςεισ προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ των δθμοςίων 

υπαλλιλων και των δικαςτικϊν λειτουργϊν, που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Γ.2.1 «Δράςεισ ανάπτυξθσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του Προγράμματοσ.   

Θ τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ ιταν αρχικά είναι 1.000 και είχε 

υπολογιςκεί με βάςθ το ςυνολικό ποςό τθσ χρθματοδοτικισ κατανομισ που αφορά ςτισ 

δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ του δείκτθ και αφορά ςτθν 

προειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και των δικαςτικϊν λειτουργϊν με 

μζςο κόςτοσ 26.500€ ανά εκπαιδευόμενο, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων δράςεων 

που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013.   

τθ 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ για το 2023 

αυξάνεται ςε 1.100, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ακόλουκα: 

 τθν κάλυψθ του ενδιάμεςου ςτόχου (500) από τθν υλοποίθςθ δράςεων 

προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ δθμοςίων υπαλλιλων και δικαςτικϊν λειτουργϊν 

κατά το διάςτθμα 2014-2017, 

 τον υφιςτάμενο προγραμματιςμό του ΕΚΔΔΑ και τθσ ΕΔι, 
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 τθν αφξθςθ των πόρων του Προγράμματοσ για δράςεισ προειςαγωγικισ 

εκπαίδευςθσ δθμοςίων υπαλλιλων και δικαςτικϊν λειτουργϊν. 

Αντίςτοιχα, αυξάνεται και ο ενδιάμεςοσ ςτόχοσ του δείκτθ για το 2018, από 500 ςε 700. 

Τ4639: Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 

δθμιουργοφνται ι αναβακμίηονται 

Θ τιμι ςτόχοσ για το ζτοσ 2023 του δείκτθ είναι 204 και αφορά ςτθ δθμιουργία ι 

αναβάκμιςθ προγραμμάτων ςπουδϊν/πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ των ςχολϊν 

παροχισ κατάρτιςθσ δθμοςίων υπαλλιλων με μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 4.500 € ανά 

πρόγραμμα ςπουδϊν/πακζτο εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με ςτοιχεία παρόμοιων 

δράςεων που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΠ ΔΜ 2007-2013.  


