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Ενότθτα 1. Δεδομζνα και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν 
για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ των οροςιμων και των ποςοτικών 
ςτόχων και μζκοδοσ υπολογιςμοφ 

τθν παροφςα Ενότθτα παρζχονται οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

δεδομζνα, ι/και αποδεικτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ τιμισ 

των οροςιμων και των ποςοτικϊν ςτόχων των δεικτϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα (ΕΠ ΜΔΤ).  

Επιςθμαίνεται ότι για τθν κατάρτιςθ του Πλαιςίου Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ 

χρθςιμοποιικθκαν δφο (2) τφποι δεικτϊν: 

 Δείκτεσ εκροϊν  

 Οικονομικοί δείκτεσ 

Η ςχετικι πλθροφόρθςθ παρζχεται ανά Θεματικό Άξονα του Προγράμματοσ και Δείκτθ. 

1.1. Θεματικόσ Άξονασ Ι «Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ 

τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Δθμοςίου Τομζα» - Ταμείο ΕΚΤ 

(Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ Ι (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3) περιλαμβάνονται  

3 ειδικοί δείκτεσ εκροών, κακϊσ και ο υποχρεωτικόσ οικονομικόσ δείκτθσ F100 ανά ΑΠ, 

οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για το ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023.  

Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ των οροςιμων για το 2018 και των ποςοτικϊν ςτόχων για το 2023 

τεκμθριϊνεται, ανά δείκτθ ωσ ακολοφκωσ: 

Τ4618: Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 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.   

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 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 (800.000 €). 

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 €. 
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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. 

3. Κωδικοποίθςθ τουριςτικισ νομοκεςίασ. 

4. Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκετικισ και κανονιςτικισ φλθσ που αφορά ςτο ΑΕΠ και 

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

5. Κωδικοποίθςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. 

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. 

Για τθν εκτίμθςθ του οροςιμου του δείκτθ για το 2018 (8), θ οποία παραμζνει 

αμετάβλθτθ,  λιφκθκε υπόψθ ο ρυκμόσ υλοποίθςθσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων κατά τθν 

ΠΠ 2007 - 2013, κακϊσ και θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν 

δράςεων που τροφοδοτοφν το δείκτθ. 

 

Τ4620: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικών διαδικαςιών φορζων του δθμοςίου 

τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τροφοδοτείται από τισ δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν φορζων του δθμόςιου τομζα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ 

Δράςθσ Α.2.1 «Δράςεισ εφαρμογισ αναδιοργανώςεων των φορζων του Δθμόςιου Τομζα 

και βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ» του Προγράμματοσ.   

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 ιταν αρχικά 20 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 μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ 1.500.000 € ανά δράςθ. 

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

αυξάνεται ςε 30, διατθρϊντασ 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 ςχετικϊν δράςεων. 
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Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό 

ωρίμανςθσ και είναι ςυμβατά με τθν Εκνικι τρατθγικι για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ 

είναι: 

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

 Μελζτθ και εφαρμογι ISO 27001 διαδικαςιϊν ςτο Κζντρο Δεδομζνων του 
Τπουργείου Οικονομικϊν.  

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

 Ανάπτυξθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ Περιουςιολογίου. 

 Καταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ ςτον ΕΦΚΑ. 

 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 ΗΔΙΚΑ 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.  

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2018 (10), θ οποία παραμζνει αμετάβλθτθ,  λιφκθκε 

υπόψθ ο ρυκμόσ υλοποίθςθσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων κατά τθν ΠΠ 2007 - 2013, κακϊσ 

και θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν δράςεων που τροφοδοτοφν το 

δείκτθ. 

 

Τ4621: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιών και προτυποποίθςθσ υπθρεςιών προσ 

τουσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τροφοδοτείται από τισ δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και 

προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.2 «Δράςεισ μείωςθσ διοικθτικών βαρών απλοφςτευςθσ και 

προτυποποίθςθσ υπθρεςιών προσ τουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ» του Προγράμματοσ.   

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 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 μζςο κόςτοσ υλοποίθςθσ ανά δράςθ που ανζρχεται ςε 

3.000.000 €. 
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Ενδεικτικά ζργα απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ, τα οποία ζχουν μεγάλο βακμό ωρίμανςθσ και βρίςκονται ςε ςυμφωνία με τθν 

Εκνικι τρατθγικι για τθ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ είναι τα ακόλουκα: 

 Εφαρμογι απαιτοφμενων οργανωτικϊν αλλαγϊν ςε παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ και υφιςτάμενα Πλθροφοριακά υςτιματα τθσ Ανεξάρτθτθσ 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 μονάδεσ. 

 Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εφαρμογϊν, υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ, παροχι 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ άμεςθσ απονομισ ςφνταξθσ ςτο 

ςφνολο των αςφαλιςμζνων του ΕΦΚΑ (πρϊθν τίτλοσ «Ζκδοςθ ςφνταξθσ ΙΚΑ ςε μία 

θμζρα»). 

 Προτυποποίθςθ και απλοφςτευςθ παρεχόμενων εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν Διμων 

και Περιφερειϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

 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. 

Για τθν εκτίμθςθ του οροςιμου του δείκτθ για το 2018 (10), θ οποία παραμζνει 

αμετάβλθτθ, λιφκθκε υπόψθ ο ρυκμόσ υλοποίθςθσ αντίςτοιχων παρεμβάςεων κατά τθν 

ΠΠ 2007 - 2013, κακϊσ και θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν ανωτζρω 

δράςεων που τροφοδοτοφν το δείκτθ. 

 

1.2. Θεματικόσ Άξονασ ΙΙ «Ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ» – Ταμείο ΕΤΠΑ 

(Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5 & 6) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ ΙΙ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5 & 6) περιλαμβάνονται  

4 ειδικοί δείκτεσ εκροών, κακϊσ και ο υποχρεωτικόσ οικονομικόσ δείκτθσ F100 ανά ΑΠ, 

οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για το ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023.  

Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ των οροςιμων για το 2018 και των ποςοτικϊν ςτόχων για το 2023 

τεκμθριϊνεται, ανά δείκτθ ωσ ακολοφκωσ: 
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Τ4627: Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων ΤΠΕ για τθν υποςτιριξθ 

οριηόντιων λειτουργιών των δθμόςιων φορζων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 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 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, 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.  

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 ιταν 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 

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.  

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

EXELIXIS. 

 Κεντρικι Τποδομι για τθν Ηλεκτρονικι Ανταλλαγι Εγγράφων μεταξφ των φορζων 

του Δθμοςίου, με προθγμζνεσ Ψθφιακζσ Τπογραφζσ. 

 Κεντρικό ςφςτθμα για τθν υποςτιριξθ τθσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και 

δράςθσ των δθμόςιων φορζων και τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων 

(κυβερνθτικό MIS). 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Ενιαίασ Μιςκοδοςίασ. 

 Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (eΠΔΕ). 

 Ψθφιοποίθςθ αρχείων Δθμόςια Διοίκθςθσ. 

 Εκνικό Λθξιαρχείο. 

 Ηλεκτρονικι Τπογραφι ςτο Δθμόςιο Σομζα 

 Αναβάκμιςθ Δικτυακισ Τποδομισ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.   

 Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθσ Πόρων του 

ΤπΝΑΝΠ. 

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το 2018 (8) θ οποία παραμζνει αμετάβλθτθ, λιφκθκε 

υπόψθ θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν δράςεων που τροφοδοτοφν 

το δείκτθ. 

 

Τ4628: Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρώων και υπθρεςιών του 

Δθμόςιου Τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 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), 
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 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 Ηλεκτρονικισ 

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

και τα ζργα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

 ενίςχυςθσ τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων. 

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 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 €. 

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

προτεραιότθτασ με βάςθ τα ςτρατθγικά κείμενα για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 

είναι: 

1. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Σϊρα. 

2. Ζργα εκκακάριςθσ δεδομζνων των 4 βαςικϊν μθτρϊων. 

3. Μελζτθ τρόπου διαςφνδεςθσ μθτρϊων - επανεξζταςθ του Πλαιςίου Παροχισ 

Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

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

ςτόχο τθν παροχι ςφνκετων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ. 

5. Ενοποίθςθ λειτουργικότθτασ Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων του Τπ. Οικονομικϊν. 

6. Κεντρικι Πφλθ Ανάρτθςθσ υνόλων Ανοικτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων. 

Για τθν εκτίμθςθ του οροςιμου του δείκτθ για το 2018 (5), θ οποία παραμζνει 

αμετάβλθτθ, λιφκθκε υπόψθ θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν 

δράςεων που τροφοδοτοφν το δείκτθ. 

Τ4630: Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ  υπθρεςιών τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

που παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τροφοδοτείται από δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων 

ΤΠΕ για τθν παροχι θλεκτρονικών υπθρεςιών ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ.   
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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.  

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 ιταν αρχικά 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 10.000.000 €. 

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. 

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 2014 - 2020.  

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. 

 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. 

Για τθν εκτίμθςθ του οροςιμου του δείκτθ για το 2018 (1) θ οποία παραμζνει 

αμετάβλθτθ, λιφκθκε υπόψθ θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν 

δράςεων που τροφοδοτοφν το δείκτθ.   

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

προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιών προσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ τροφοδοτείται από δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων 

ΤΠΕ για τθν παροχι θλεκτρονικών υπθρεςιών ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ και 

περιλαμβάνουν δράςεισ ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των 
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τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠ: Δικαιοςφνθ, Τγεία, Φορολογικι-Δθμοςιονομικι 

Διαχείριςθ, εφαρμογι μεταρρφκμιςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Κοινωνικι Αςφάλιςθ.  

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 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. Η 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  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 €. 

Για τθν εκτίμθςθ του οροςιμου του δείκτθ για το 2018 (7), θ οποία παραμζνει 

αμετάβλθτθ, λιφκθκε υπόψθ θ ωριμότθτα και θ υλοποίθςθ των ανωτζρω ςχετικϊν 

δράςεων που τροφοδοτοφν το δείκτθ. 

 

1.3. Θεματικόσ Άξονασ ΙΙΙ «Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθ του ανκρώπινου 

δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα» – Ταμείο ΕΚΤ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8 & 9) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ ΙΙΙ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8 & 6), κατά τθν 2θ 

Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ περιλαμβάνονται 2 ειδικοί δείκτεσ εκροών, κακϊσ και ο 

υποχρεωτικόσ οικονομικόσ δείκτθσ F100 ανά ΑΠ, οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για το 

ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023.  

Με τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ αφαιρείται από το Πλαίςιο Επιδόςεων του 

ΕΠ ΜΔΣ, κακϊσ και από το ςφςτθμα Δεικτϊν του Προγράμματοσ, ο ειδικόσ δείκτθσ 

εκροισ Σ4634 «Αρικμόσ μελετών για τθ βελτίωςθ των πολιτικών ανκρώπινου δυναμικοφ 

του δθμόςιου τομζα», ο οποίοσ ςυμπεριλαμβανόταν αρχικά ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων, 

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 τεχνικισ 

βοικειασ από τθν SRSS, χωρίσ τθ ςυνδρομι του ΕΠ ΜΔΣ. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι ανωτζρω μελζτεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (HRMS) που κα χρθματοδοτθκεί από το 

Πρόγραμμα. 

Η εκτίμθςθ τθσ τιμισ των οροςιμων για το 2018 και των ποςοτικϊν ςτόχων για το 2023 

τεκμθριϊνεται, ανά δείκτθ ωσ ακολοφκωσ: 
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Τ4635: Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικών ικανοτιτων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 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 γνώςεων, 

δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρώπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του 

Προγράμματοσ.   

Η 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. Η 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. 

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

150.000. 

Τ4638: Αρικμόσ ςτελεχών που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ 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 γνώςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων ανκρώπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του Προγράμματοσ.   

Η τιμι ςτόχοσ του δείκτθ για το ζτοσ 2023 ιταν αρχικά 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 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, 
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 τον υφιςτάμενο προγραμματιςμό του ΕΚΔΔΑ και τθσ ΕΔι, 

 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. 
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Ενότθτα 2. Περιγραφι του τρόπου επιλογισ (κριτιρια και μεκοδολογία) 
των δεικτών εκροών του Πλαιςίου Επιδόςεων 

τθν παροφςα Ενότθτα παρζχονται οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα κριτιρια 

που εφαρμόςκθκαν για τθν επιλογι των δεικτϊν εκροϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ, το μερίδιο του χρθματοδοτικοφ κονδυλίου που 

αντιπροςωπεφουν οι πράξεισ, ςτο οποίο αντιςτοιχοφν οι δείκτεσ εκροϊν με βάςθ τουσ 

οποίουσ κα επανεξεταςτοφν οι επιδόςεισ του Προγράμματοσ, κακϊσ και τθ μεκοδολογία 

που εφαρμόςκθκε προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι οι πράξεισ που ςυνειςφζρουν ςτουσ 

εκτιμϊμενουσ ςτόχουσ και ορόςθμα καλφπτουν τουλάχιςτον το 50% του 

προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου Άξονα Προτεραιότθτασ.  

τον Πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ςυγκεντρωτικά το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ 

ΜΔΣ, κακϊσ και το μερίδιο του προχπολογιςμοφ των κατθγοριϊν παρζμβαςθσ κάκε 

Άξονα Προτεραιότθτασ που ςυνειςφζρουν ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του Άξονα. Με βάςθ 

τα ςτοιχεία που παρατίκενται τεκμθριϊνεται ότι οι δείκτεσ εκροών που κακορίηονται 

ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων αντιςτοιχοφν ςε ποςό άνω του 50% του προχπολογιςμοφ των 

επιμζρουσ Αξόνων Προτεραιότθτασ του Προγράμματοσ. 

τθ ςυνζχεια  παρζχεται θ ςχετικι πλθροφόρθςθ ανά Θεματικό Άξονα του Προγράμματοσ 

και δείκτθ εκροϊν, δεδομζνου ότι θ ςτοχοκεςία του Προγράμματοσ ζχει τεκεί για το 

ςφνολο τθσ χϊρασ και ο επιμεριςμόσ των τιμϊν ςτόχου των δεικτϊν και των αντίςτοιχων 

χρθματοδοτικϊν πόρων, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ κάκε Θεματικοφ Άξονα, 

πραγματοποιείται με βάςθ τθν κλείδα επιμεριςμοφ του π/υ.  



Πρόςκετο Ζγγραφο Τεκμθρίωςθσ του Πλαιςίου Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020 

 

14 

 14 

 

Πίνακασ 1. Πλαίςιο Επιδόςεων ΕΠ ΜΔΤ – Αποτφπωςθ μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότθτασ  (ποςά ςε Δθμόςια Δαπάνθ) 

Άξονασ Προτεραιότθτασ (Α.Π.) π/υ Α.Π. Κατθγορία Παρζμβαςθσ (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. Δείκτθσ/ Βαςικό Στάδιο Υλοποίθςθσ 
Τιμι 

Στόχοσ 1 

π/υ ΚΠ που 
αντιςτοιχεί ςτο 

δείκτθ 

Μερίδιο 
ςτον ΑΠ 

(%) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) = (η)/(β) 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

145.438.496,00 

T4618. Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ πλαιςίου 

10,88 7.258.590,00 4,99% 

    

T4620. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα 

27,22 36.292.951,00 24,95% 

    

T4621. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν  
και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

13,61 48.995.483,00 33,69% 

Σφνολο Άξονα 1. Διοικθτικι και οργανωτικι 
μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτισ 11 περιφζρειεσ 

145.438.496,00   

      

92.547.024,00 63,63% 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

12.902.372,00 

T4618. Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ πλαιςίου 

0,97 643.936,00 4,99% 

    

T4620. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα 

2,41 3.219.678,00 24,95% 

    

T4621. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν  
και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

1,21 4.346.566,00 33,69% 

Σφνολο Άξονα 2. Διοικθτικι και οργανωτικι 
μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτθν ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

12.902.372,00   

      

8.210.180,00 63,63% 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

1.953.067,00 

T4618. Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ πλαιςίου 

0,15 97.474,00 4,99% 

    

T4620. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων του δθμοςίου τομζα 

0,37 487.371,00 24,95% 

    

T4621. Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν  
και προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

0,18 657.951,00 33,69% 
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Άξονασ Προτεραιότθτασ (Α.Π.) π/υ Α.Π. Κατθγορία Παρζμβαςθσ (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. Δείκτθσ/ Βαςικό Στάδιο Υλοποίθςθσ 
Τιμι 

Στόχοσ 1 

π/υ ΚΠ που 
αντιςτοιχεί ςτο 

δείκτθ 

Μερίδιο 
ςτον ΑΠ 

(%) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) = (η)/(β) 

Σφνολο Άξονα 3. Διοικθτικι και οργανωτικι 
μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

1.953.067,00   

      

1.242.796,00 63,63% 

    

96 Θεςμικι ικανότθτα τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 
δθμόςιων υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν 
εφαρμογι του ΕΣΠΑ ι ενεργειϊν 
που ςτθρίηουν πρωτοβουλίεσ του 
ΕΚΣ για ανάπτυξθ κεςμικισ 
ικανότθτασ  

280.848.367,00 

T4627. Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων 

12,03 83.262.768,00 29,65% 

    

T4628. Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Σομζα 

8,33 4.625.709,00 1,65% 

    

T4630. Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

3,70 9.251.419,00 3,29% 

    

T4632. Αρικμόσ ζργων ΣΠΕ που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
προσ πολίτεσ 

12,03 46.257.094,00 16,47% 

Σφνολο Άξονα 4. Ενίςχυςθ τθσ Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςτισ 11 περιφζρειεσ 

280.848.367,00   
      

143.396.990,00 51,06% 

    

96 Θεςμικι ικανότθτα τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 
δθμόςιων υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν 
εφαρμογι του ΕΣΠΑ ι ενεργειϊν 
που ςτθρίηουν πρωτοβουλίεσ του 
ΕΚΣ για ανάπτυξθ κεςμικισ 
ικανότθτασ  

15.250.554,00 

T4627. Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων 

0,65 4.521.313,00 29,65% 

    

T4628. Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Σομζα 

0,45 251.184,00 1,65% 

    

T4630. Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

0,20 502.368,00 3,29% 

    

T4632. Αρικμόσ ζργων ΣΠΕ που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
προσ πολίτεσ 

0,65 2.511.840,00 16,47% 

Σφνολο Άξονα 5. Ενίςχυςθ τθσ Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

15.250.554,00   
      

7.786.705,00 51,06% 

    

96 Θεςμικι ικανότθτα τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 
δθμόςιων υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν 

7.474.378,00 
T4627. Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων 

0,32 2.215.919,00 29,65% 
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Άξονασ Προτεραιότθτασ (Α.Π.) π/υ Α.Π. Κατθγορία Παρζμβαςθσ (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. Δείκτθσ/ Βαςικό Στάδιο Υλοποίθςθσ 
Τιμι 

Στόχοσ 1 

π/υ ΚΠ που 
αντιςτοιχεί ςτο 

δείκτθ 

Μερίδιο 
ςτον ΑΠ 

(%) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) = (η)/(β) 

    

εφαρμογι του ΕΣΠΑ ι ενεργειϊν 
που ςτθρίηουν πρωτοβουλίεσ του 
ΕΚΣ για ανάπτυξθ κεςμικισ 
ικανότθτασ  

T4628. Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Σομζα 

0,22 123.107,00 1,65% 

    

T4630. Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

0,09 246.213,00 3,29% 

    

T4632. Αρικμόσ ζργων ΣΠΕ που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
προσ πολίτεσ 

0,32 1.231.066,00 16,47% 

Σφνολο Άξονα 6. Ενίςχυςθ τθσ Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

7.474.378,00   
      

3.816.305,00 51,06% 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

110.967.587,00 

T4635. Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων 

274.466 51.599.520,00 46,50% 

    

T4638. Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

1.006 26.668.901,00 24,03% 

Σφνολο Άξονα 7. Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ 
και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτισ 11 περιφζρειεσ 

110.967.587,00   

      

78.268.421,00 70,53% 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

8.767.865,00 

T4635. Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων 

21.686 4.077.026,00 46,50% 

    

T4638. Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

80 2.107.186,00 24,03% 

Σφνολο Άξονα 8. Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ 
και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

8.767.865,00   
      

6.184.212,00 70,53% 
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Άξονασ Προτεραιότθτασ (Α.Π.) π/υ Α.Π. Κατθγορία Παρζμβαςθσ (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. Δείκτθσ/ Βαςικό Στάδιο Υλοποίθςθσ 
Τιμι 

Στόχοσ 1 

π/υ ΚΠ που 
αντιςτοιχεί ςτο 

δείκτθ 

Μερίδιο 
ςτον ΑΠ 

(%) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) = (η)/(β) 

    

119 Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των 
δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ενόψει των μεταρρυκμίςεων, 
καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ  

1.555.827,00 

T4635. Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν ικανοτιτων 

3.848 723.454,00 46,50% 

    

T4638. Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

14 373.913,00 24,03% 

Σφνολο Άξονα 9. Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ 
και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του Δθμοςίου Σομζα ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

1.555.827,00   
      

1.097.367,00 70,53% 
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2.1. Θεματικόσ Άξονασ Ι «Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Δθμοςίου Τομζα» - Ταμείο ΕΚΤ 

(Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ Ι (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3), όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, περιλαμβάνονται 3 ειδικοί δείκτεσ εκροών, οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για 

το ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023, με χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτον 

προχπολογιςμό του Θεματικοφ Άξονα 63,33% (αντίςτοιχθ είναι και θ χρθματοδοτικι 

βαρφτθτα ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3). 

Σα κριτιρια επιλογισ των δεικτϊν που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο επιδόςεων του 

Θεματικοφ Άξονα Ι παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

Τ4618: Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

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

πολυνομίασ και κακονομίασ» του Προγράμματοσ, ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 4,99% των 

χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ Ι. 

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4618 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

το γεγονόσ ότι είναι ο πλζον αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ 

Α.1.2.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Α.1 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των τομζων δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται νζα ςυςτιματα και 

διαδικαςίεσ για τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 

Τ4620: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικών διαδικαςιών φορζων του δθμοςίου 

τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 

φορζων του δθμόςιου τομζα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.1 

«Δράςεισ εφαρμογισ αναδιοργανώςεων των φορζων του Δθμόςιου Τομζα και βελτίωςθσ 

τθσ λειτουργίασ τουσ» του Προγράμματοσ, ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 24,95% των 

χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ Ι.  

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4620 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ ςθμαντικι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί 
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ο δείκτθσ, κακϊσ και  το γεγονόσ ότι είναι ο πλζον αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για ζργα τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Α.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των φορζων του δθμοςίου τομζα ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ 

αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικών διαδικαςιών». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 

Τ4621: Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιών και προτυποποίθςθσ υπθρεςιών προσ 

τουσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και 

προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.2 «Δράςεισ μείωςθσ διοικθτικών βαρών απλοφςτευςθσ και 

προτυποποίθςθσ υπθρεςιών προσ τουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ» του Προγράμματοσ, ςτισ 

οποίεσ κατευκφνεται το 33,69% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ Ι.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4621 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ υψθλι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί ο 

δείκτθσ, κακϊσ και  το γεγονόσ ότι είναι ο πλζον αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για ζργα τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Α.2.2.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Α.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των φορζων του δθμοςίου τομζα ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ 

αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικών διαδικαςιών». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 

2.2. Θεματικόσ Άξονασ ΙΙ «Ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ» – Ταμείο ΕΤΠΑ 

(Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5 & 6) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ ΙΙ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5 & 6), όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, περιλαμβάνονται 4 ειδικοί δείκτεσ εκροών, οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για 
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το ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023, με χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτον 

προχπολογιςμό του Θεματικοφ Άξονα 51,06% (αντίςτοιχθ είναι και θ χρθματοδοτικι 

βαρφτθτα ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5 & 6).  

Σα κριτιρια επιλογισ των δεικτϊν που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο επιδόςεων του 

Θεματικοφ Άξονα ΙΙ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

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

οριηόντιων λειτουργιών των δθμόςιων φορζων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί 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, ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 29,65% των χρθματοδοτικϊν πόρων του 

ΘΑ ΙΙ.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4627 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ υψθλι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί ο 

δείκτθσ, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι αποτελεί ζναν από τουσ αντιπροςωπευτικοφσ 

δείκτεσ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Β.1.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Β.1 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των φορζων και ςυςτθμάτων του δθμοςίου τομζα όπου εντείνεται θ χριςθ 

αποτελεςματικών μεκόδων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

Τ4628: Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ μθτρώων και υπθρεςιών του 

Δθμόςιου Τομζα 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί 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, ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 

1,65% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ ΙΙ. 

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4628 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ κριςιμότθτα των παρεμβάςεων που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςι του, για τθν επίτευξθ 

ενόσ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ, ο οποίοσ αφορά ςτθ δθμιουργία του 

περιβάλλοντοσ εκείνου που κα επιτρζψει τθν επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ και τθ μζγιςτθ 

επικοινωνία και θλεκτρονικι ανταλλαγι ςτοχευμζνθσ πλθροφορίασ μεταξφ των φορζων 
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του δθμοςίου προσ όφελοσ, τόςο τθσ αποδοτικότθτασ των δθμοςίων φορζων, όςο και των 

ςυναλλαςςομζνων. 

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Είναι ο πλζον αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Β.1.2. 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Β.1 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των φορζων και ςυςτθμάτων του δθμοςίου τομζα όπου εντείνεται θ χριςθ 

αποτελεςματικών μεκόδων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

Τ4630: Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ  υπθρεςιών τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που 

παρζχονται πλιρωσ θλεκτρονικά 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων 

ΤΠΕ για τθν παροχι θλεκτρονικών υπθρεςιών ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ, ςτισ 

οποίεσ κατευκφνεται το 3,29% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ ΙΙ.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4630 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

το γεγονόσ ότι αποτελεί αντιπροςωπευτικό δείκτθ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Β.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των υπθρεςιών και ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται 

προσ τουσ πολίτεσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 
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Τ4632: Αρικμόσ ζργων ΤΠΕ που υποςτθρίηουν τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τομζων 

προτεραιότθτασ του ΕΠ για τθν παροχι υπθρεςιών προσ πολίτεσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1: «Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων 

ΤΠΕ για τθν παροχι θλεκτρονικών υπθρεςιών ςτουσ πολίτεσ» του Προγράμματοσ και 

περιλαμβάνουν δράςεισ ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ των 

τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠ: Δικαιοςφνθ, Τγεία, Φορολογικι-Δθμοςιονομικι 

Διαχείριςθ, εφαρμογι μεταρρφκμιςθσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», Κοινωνικι Αςφάλιςθ, 

ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 16,47% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ ΙΙ.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4632 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ ςθμαντικι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί 

ο δείκτθσ, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι αποτελεί ζναν από τουσ αντιπροςωπευτικοφσ 

δείκτεσ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Β.2.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Β.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

των υπθρεςιών και ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται 

προσ τουσ πολίτεσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 

2.3. Θεματικόσ Άξονασ ΙΙΙ «Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθ του ανκρώπινου 

δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα» – Ταμείο ΕΚΤ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8 & 9) 

το Πλαίςιο Επιδόςεων του ΘΑ ΙΙΙ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8 & 6), όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, περιλαμβάνονται 2 ειδικοί δείκτεσ εκροών, οι οποίοι ποςοτικοποιοφνται για 

το ορόςθμο του 2018 και το ςτόχο του 2023, με χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτον 

προχπολογιςμό του Θεματικοφ Άξονα 70,53% (αντίςτοιχθ είναι και θ χρθματοδοτικι 

βαρφτθτα ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 7, 8 & 9).  

Με τθν 2θ Ανακεϊρθςθ του Προγράμματοσ αφαιρείται από το Πλαίςιο Επιδόςεων του 

ΕΠ ΜΔΣ ο ειδικόσ δείκτθσ εκροισ Σ4634 «Αρικμόσ μελετών για τθ βελτίωςθ των πολιτικών 

ανκρώπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα», 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 τεχνικισ βοικειασ από τθν SRSS, χωρίσ τθ ςυνδρομι 

του Προγράμματοσ. 
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Σα κριτιρια επιλογισ των δεικτϊν που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο επιδόςεων του 

Θεματικοφ Άξονα ΙΙΙ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 

Τ4635: Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ για 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικών ικανοτιτων 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί 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 γνώςεων, 

δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρώπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του 

Προγράμματοσ, ςτισ οποίεσ κατευκφνεται το 46,50% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ 

ΙΙΙ.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4635 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ υψθλι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί ο 

δείκτθσ, κακϊσ και το γεγονόσ ότι είναι ο πλζον αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για ζργα τθσ 

Κατθγορίασ Δράςθσ Γ.2.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Γ.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

του αρικμοφ ςτελεχών / υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με πιςτοποιθμζνεσ 

δεξιότθτεσ / διοικθτικζσ ικανότθτεσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 

Τ4638: Αρικμόσ ςτελεχών που παρακολουκεί προγράμματα ταχείασ εξζλιξθσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποςοτικοποιεί τισ δράςεισ προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ των 

δθμοςίων υπαλλιλων και των δικαςτικϊν λειτουργϊν, που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 

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

ανκρώπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα» του Προγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 

κατευκφνεται το 24,03% των χρθματοδοτικϊν πόρων του ΘΑ ΙΙΙ.   

Βαςικό κριτιριο επιλογισ του δείκτθ Σ4638 ςτο Πλαίςιο Επιδόςεων του ΕΠ ΜΔΣ αποτελεί 

θ ςθμαντικι χρθματοδοτικι βαρφτθτα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί 

ο δείκτθσ, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι αποτελεί ζναν από τουσ αντιπροςωπευτικοφσ 

δείκτεσ για ζργα τθσ Κατθγορίασ Δράςθσ Γ.2.1.   

Επιπλζον, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ βαςίηεται και ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 
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 υνειςφζρει ςτθ ςφνδεςθ του πλαιςίου επιδόςεων με τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ και 

τθν εςτίαςθ του Προγράμματοσ, δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ τισ οποίεσ 

ποςοτικοποιεί ςυμβάλλουν ςτον Ειδικό τόχο Γ.2 του ΕΠ που αφορά ςτθν «Αφξθςθ 

του αρικμοφ ςτελεχών / υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με πιςτοποιθμζνεσ 

δεξιότθτεσ / διοικθτικζσ ικανότθτεσ». 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ αξιόπιςτων και ςυγκρίςιμων δεδομζνων. 

 Εκτιμάται ότι κα ζχει μετριςιμα αποτελζςματα το 2018. 

 


