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Εφαρμογι τθσ Μεταρρφκμιςθσ του 

Δθμοςιονομικοφ υςτιματοσ ςτθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ και τθν λοιπι Γενικι Κυβζρνθςθ

ERP ςτο Δθμόςιο Σομζα

Οι προτεινόμενεσ δράςεισ λαμβάνουν υπόψθ τισ βαςικζσ αρχζσ άςκθςθσ τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:

-Κάκε υπουργείο κα είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του ςε όλα τα ςτάδια από τθν κατάρτιςθ, τθν ψιφιςθ, τθν εκτζλεςθ, τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ, τθν λογιςτικι και τισ δθμοςιονομικζσ αναφορζσ. Η διαχείριςθ κα είναι ςφμφωνθ με το ιςχφον νομικό και δθμοςιονομικό 

πλαίςιο και τελεί υπό τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν

-Κάκε υπουργείο κα είναι υπεφκυνο για τουσ φορείσ που εποπτεφει. 

- Σο Τπουργείο Οικονομικϊν είναι υπεφκυνο για το ςυντονιςμό τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, τθν παρακολοφκθςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Κεντρικισ και τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τθν υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 

Η πλιρθσ ανάπτυξθ των δράςεων αυτϊν απαιτεί μεγάλθ χρονικι περίοδο εφαρμογισ. το παρόν δελτίο περιλαμβάνονται οι δράςεισ εκείνεσ που μποροφν να 

ολοκλθρωκοφν εντόσ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου. 

Οι αλλαγζσ ςτο ΓΛΚ κα υποςτθρίηονται κατά βάςθ από τα υπάρχοντα ςυςτιματα και κυρίωσ από το ΟΠΔΠ που υποςτθρίηει τον Κρατικό Προχπολογιςμό 

κακϊσ και το φςτθμα Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, το οποίο ςιμερα ςυλλζγει απολογιςτικά ςτοιχεία και παράγει ενοποιθμζνεσ αναφορζσ για το ςφνολο των 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Σο ζργο μπορεί να κατθγοριοποιθκεί με βάςθ το πεδίο εφαρμογισ του ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ α) ζργα που υλοποιοφνται για λογαριαςμό τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ και β) ζργα που υλοποιοφνται για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.

Τπουργείο Οικονομικϊν  Β.1.1.1

Η ενεργοποίθςθ του ζργου ςυνδζεται με τθν 

ικανοποίθςθ τθσ αιρεςιμότθτασ 2c, δεδομζνθσ τθσ 

φπαρξθσ αυτοδζςμευςθσ ςτον Άξονα που 

χρθματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

2
Βελτιςτοποίθςθ τθσ Ροισ Ποινικισ, Πολιτικισ και 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ

Αναςχεδιαςμόσ τθσ επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ 

τθσ Ποινικισ, Πολιτικισ και Διοικθτικισ διαδικαςίασ 

και των διαδικαςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςε 

όλεσ τισ βακμίδεσ Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιϊν

τόχοσ του ζργου είναι θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και ταχφτθτασ των λειτουργιϊν τθσ Δικαιοςφνθσ, θ αποτελεςματικότερθ διοίκθςι τουσ,  θ διεφρυνςθ 

του κράτοσ δικαίου και θ ενίςχυςθ, τελικϊσ, του αιςκιματοσ τθσ διαφάνειασ των πράξεων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.

Σο ζργο αφορά: 

- Σθ ςχεδίαςθ μιασ ενιαίασ και ολοκλθρωμζνθσ επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ τθσ Ποινικισ, Πολιτικισ και Διοικθτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και των διαδικαςιϊν 

διοικθτικισ υποςτιριξθσ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιϊν, με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ροισ των διαδικαςιϊν αυτϊν και τθν 

αποτελεςματικότερθ διοίκθςι τουσ.

- Σθ  βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ και των διαδικαςιϊν τθσ Δικαιοςφνθσ

- Σθν ειςαγωγι καινοτόμων τεχνολογικϊν μζςων ςτα Δικαςτιρια με ςκοπό τθν υποβοικθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του και τθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν 

προσ του πολίτεσ

- Σθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ παροφςασ πράξθσ με όρουσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ κακϊσ και τθν εξαςφάλιςθ, μζςω των απαιτοφμενων 

νομοκετικϊν παρεμβάςεων, τθσ νομικισ ιςχφοσ των μεταβολϊν που αναμζνεται να επζλκουν από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. Οι εν λόγω νομοκετικζσ 

παρεμβάςεισ κα ενςωματϊνουν και κα περικλείουν τισ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία απονομισ δικαιοςφνθσ κακϊσ και ςτα κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ των 

δικαςτθρίων

Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων

 Α.2.2.4
02_A2.1_A2.2_00/30.10.201

5
745.855,43        454.804,80        454.804,80        110.928,00           

3
Πλθροφοριακό φςτθμα Λειτουργίασ 

Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ  Τγείασ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟ

Βελτίωςθ των Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Τγείασ με ςτόχο τον Περιοριςμό τθσ Προςφυγισ ςε εξειδικευμζνεσ Νοςοκομειακζσ Τπθρεςίεσ: Βελτίωςθ 

τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πρωτοβάκμια υγεία μζςω τθσ αναδιάταξθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (τφποι υπθρεςιϊν και γεωγραφικά ςθμεία παροχισ τουσ) ςε 

αντιςτοιχία με τθ ηιτθςθ και με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ κακολικισ και δίκαιθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ και τθν παροχι ςυνεχιηόμενθσ 

φροντίδασ. Παροχι ολοκλθρωμζνων,  αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, κακϊσ και υπθρεςιϊν φροντίδασ ςτο ςπίτι. Ειςαγωγι  του κεςμοφ των 

ιατρϊν Γενικισ Ιατρικισ (GPs) και ςυςτιματοσ παραπομπϊν, προκειμζνου να επιβαρφνονται λιγότερο τα Σμιματα Επειγόντων και οι Κλινικζσ των νοςοκομείων. 

Βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ πρωτοβάκμιων μονάδων, μονάδων φροντίδασ ςτο ςπίτι και δευτεροβάκμιων μονάδων.

Τπουργείο Τγείασ  Α.2.1.12
14_Α.2.1_A3.1_00/22.9.201

6

Σο ζργο ςθμαία ζχει προχπολογιςμό εξειδίκευςθσ 

φψουσ 2.600.000€

4

Αναδιοργάνωςθ και διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α και Β Βακμοφ – 

απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν 

λειτουργίασ ΟΣΑ αϋκαι βϋβακμοφ –πιλοτικι 

λειτουργία 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟ

Αναδιοργάνωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των λειτουργιϊν  τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με αξιοποίθςθ και των ΣΠΕ, με γνϊμονα τθ βελτίωςθ τθσ άςκθςθσ 

πολιτικϊν, αλλά κυρίωσ τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.  το πλαίςιο αυτό προβλζπεται:

- υγκρότθςθ δικτφων για το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και δθμοςιότθτα του τρατθγικοφ χεδίου του χεδίου

- Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ απλοφςτευςθσ και θλεκτρονικοποίθςθσ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των Διμων και των Περιφερειϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ 

μεκοδολογίασ εφαρμογισ (roll-out) των νζων προτφπων λειτουργίασ ςτουσ Διμουσ και ςτισ Περιφζρειεσ

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των οριηόντιων διαδικαςιϊν λειτουργίασ των Διμων και των Περιφερειϊν (Τπθρεςία Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Οικονομικι 

Τπθρεςία, Τπθρεςία Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ, Διοικθτικι Τπθρεςία & Τπθρεςία Πλθροφορικισ, Σεχνικι Τπθρεςία)

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των κάκετων υπθρεςιϊν των Διμων (Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κοινωνικι πολιτικι, 

Αδειοδοτιςεισ επιχειριςεων, Πολιτιςμόσ, Παιδεία και Δια βίου μάκθςθ, Δθμοτικι Αςτυνομία κλπ) 

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των κάκετων υπθρεςιϊν των Περιφερειϊν (Αγροτικισ ανάπτυξθσ, Χωροταξικοφ – 

Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ, Δθμόςιασ Τγείασ, Απαςχόλθςθσ, Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 

κλπ)

- φνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων εςωτερικισ υποςτιριξθσ (back – office)

- φνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων και πολιτϊν (front-office) 

- φνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ  των γεωχωρικϊν δεδομζνων των Διμων και των Περιφερειϊν (GIS)

- φνταξθ των προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ 

- χεδιαςμόσ τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των ΟΣΑ

- χεδιαςμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τθλεκατάρτιςθσ (e-learning)

Τπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Α.2.1.4

Σο ζργο ςθμαία ζχει προχπολογιςμό εξειδίκευςθσ 

φψουσ 3.600.000€. Τπάρχει ςυνεργαςία με το 

ΤΠΕΔΑ/Σομζασ Εςωτερικϊν για τθν ζκδοςθ 

Πρόςκλθςθσ για τθν ενεργοποίθςθ του ζργου -

ςθμαία

5 Ζκδοςθ ςφνταξθσ του ΙΚΑ ςε μία θμζρα
Μείωςθ του χρόνου Απονομισ φνταξθσ από το ΙΚΑ-

ΕΣΑΜ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

Σο ζργο αφορά ςτθ δραςτικι μείωςθ του χρόνου απονομισ Κφριων και Επικουρικϊν υντάξεων από το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (και με τισ διατάξεισ τθσ διαδοχικισ 

αςφάλιςθσ), με τθν κατάργθςθ τθσ χρονοβόρου χειρόγραφθσ αλλθλογραφίασ και επεξεργαςίασ ςτα κζματα χρόνων αςφάλιςθσ και ποςϊν ςυμμετοχισ και τθν 

αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, υλοποιϊντασ εςωςτρεφείσ και εξωςτρεφείσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ και 

υπθρεςίεσ υποβολισ αιτιςεων και αςφαλιςτικϊν ςτοιχείων,  τθν επεξεργαςία και ανταλλαγι δεδομζνων και τζλοσ τθν θλεκτρονικοποίθςθ του υφιςτάμενου 

αποκζματοσ των ςυςςωρευμζνων αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ.  

Περιλαμβάνει τα κάτωκι κφρια δομικά ςυςτατικά: 

-Προτάςεισ κεςμικισ αναμόρφωςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθν επιτάχυνςθ τθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ ςτθ λειτουργία τθσ απονομισ 

αμιγϊν και διαδοχικϊν ςυντάξεων από το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, αξιοποιϊντασ ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, ιδιαίτερα ςτθν θλεκτρονικι 

ςυμπλιρωςθ, επικαιροποίθςθ και οριςτικοποίθςθ τθσ ςυντάξιμθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ, με τθν ςυμμετοχι του πολίτθ. 

-Σθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν για τθν υλοποίθςθ των αναγκαίων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου, τθν θλεκτρονικι επικοινωνία και 

ανταλλαγι δεδομζνων με εμπλεκομζνουσ ΦΚΑ, τθν θλεκτρονικι υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ ςφνταξθσ (παραλαβι / υποδοχι φακζλων, διαχείριςθ 

ελζγχων και ανάλυςθ κινδφνων, υποςτιριξθ τθσ ανακεφαλαίωςθσ, εποπτεία ειςθγιςεων, άντλθςθ – προςαρμογι δεδομζνων μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ με 

τρίτα ςυςτιματα κλπ), κακϊσ και τον εμπλουτιςμό του ΟΠ-ΙΚΑ με το κατάλλθλο λογιςμικό, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αυτόματθ θλεκτρονικι διαχείριςθ τθσ 

αρμοδιότθτασ ι μθ, απονομισ ςφνταξθσ με τισ διατάξεισ τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ. 

-Σθν θλεκτρονικοποίθςθ του αποκζματοσ των ςυςςωρευμζνων αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ ϊςτε να εκκακαριςτοφν ψθφιακά ςε ελάχιςτο χρόνο, γεγονόσ που 

κα ςυμβάλλει ςτθν άμεςθ ζναρξθ επεξεργαςίασ και διεκπεραίωςθσ των νζων αιτθμάτων με τθν εφαρμογι των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που κα 

αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου.”

Τπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
 Α.2.2.1

02_A2.1_A2.2_00/30.10.201

5

6
Ζργο Εκνικισ Πφλθσ Κωδικοποίθςθσ Νομοκεςίασ 

και διάκεςθ τθσ με μορφζσ ανοιχτϊν δεδομζνων
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟ

τόχοσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι να δθμιουργιςει ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον για τθ δθμιουργία νομοκεςίασ ςτο οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείσ (Τπουργείο 

Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,

Γενικι Γραμματεία Κυβζρνθςθσ, Βουλι, Εκνικό Συπογραφείο) μζςα από ςφγχρονα εργαλεία κα μποροφν να δίνουν αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ τουσ με τρόπο που 

ςτθ ςυνζχεια κα διευκολφνει και κα επιταχφνει τθ κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ (π.χ. με τθν ομαδοποίθςθ διατάξεων ανά κεματικι – άξονα πολιτικισ, των 

χαρακτθριςμό των νομικϊν κειμζνων). Η νομοκεςία που κα προκφπτει από τθ διαδικαςία αυτι κα είναι διακζςιμθ ςτο ευρφ κοινό, ςτουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ με πρότυπα ανοιχτϊν δεδομζνων και φιλικϊν προσ τουσ χριςτεσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.

Τπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Α.1.2.2 04_ Α.1.2_00/25.11.2015

Ζχει υποβλθκεί ΣΔΠΠ πρ/ςμοφ 1.800.000€ το 

οποίο βρίςκεται ςε αναςτολι τθσ αξιολόγθςθσ του 

κατόπιν τθσ από 18.8.2016 επιςτολισ τθσ ΕΤΔ ΕΠ 

ΜΔΣ για παροχι διευκρινιςεων. 

7 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Σϊρα Διαλειτουργικότθτα ςτο Δθμόςιο Σομζα

Η δράςθ “Διαλειτουργικότθτα ςτον Δθμόςιο Σομζα” ςκοπεφει μζςω τθσ παροχισ ενόσ πακζτου υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν Διαδικτφου μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (G2G Web Services) ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μεταξφ τουσ διαλειτουργικότθτα και να 

διευκολφνεται με αυτό τον τρόπο :

• Η ςυναλλαγι μεταξφ φορζων του κράτουσ (G2G), θ οποία κρίνεται ωσ αναγκαία ςυνκικθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ δράςεων Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ θ διαλειτουργικότθτα των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ενιςχφεται και θ αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν

• Η Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ενιαίασ λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτον αποτελεςματικό 

ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ και ςτθν άμεςθ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων

• θ ςυναλλαγι μεταξφ φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και πολιτϊν (G2C), κακϊσ και μεταξφ φορζων και επιχειριςεων (G2B). Η κατεφκυνςθ αυτι ζχει ωσ 

ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ Εκνικισ Πφλθσ ΕΡΜΗ με τθν ειςαγωγι και ενεργοποίθςθ πρόςκετων θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν ςε αυτι.

• θ δθμιουργία και παροχι υπθρεςιϊν κοινοφ ενδιαφζροντοσ για τουσ φορείσ τθσ ΔΔ, οι οποίεσ κα δϊςουν τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν των φορζων ςτο μζγιςτο δυνατό, ανά υπθρεςία, επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ.

Τπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Β.1.2.2

Η ενεργοποίθςθ του ζργου ςυνδζεται με τθν 

ικανοποίθςθ τθσ αιρεςιμότθτασ 2c, δεδομζνθσ τθσ 

φπαρξθσ αυτοδζςμευςθσ ςτον Άξονα που 

χρθματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Α/Α Παπατηπήσειρ/ σόλια

Ενεπγοποίηση
ΔΡΑΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

ςνάυεια με 

Μνημόνιο
Φοπέαρ Άσκησηρ Πολιτικήρ 

Σίτλορ Έπγος - ημαία 

εγκεκπιμένορ από 1η ΕπΠα

Πποτεινόμενορ Νέορ Σίτλορ 

Έπγος-ημαία 

ςνοπτική Πεπιγπαυή Έπγος

Μονάδα Α1 1/2 15.7.2017



8
φςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

(HRMS)
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟ

Σο Ανκρϊπινο Κεφάλαιο ζχει ςυςχετιςτεί άμεςα με τθν οργανωτικι απόδοςθ, από ακαδθμαϊκοφσ και εμπειρογνϊμονεσ και μάλιςτα θ ςχζςθ ζχει ειδικευτεί και 

διαφοροποιθκεί τόςο με το οργανωτικό πλαίςιο, όπωσ είναι ο ιδιωτικόσ και δθμόςιοσ τομζασ, όςο και με τθ κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ μιασ χϊρασ ι 

γεωγραφικισ περιοχισ. Δεδομζνθσ τθσ ςπουδαιότθτασ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου, θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, δεν μπορεί να αγνοιςει και να παραμερίςει 

τθ ςωςτι αξιοποίθςθ του πιο ςθμαντικοφ μοχλοφ ανάπτυξθσ που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ. Η αντιμετϊπιςθ, με δζςμευςθ, των ουςιαςτικϊν προκλιςεων και των 

ευκαιριϊν βελτίωςθσ, που αφοροφν τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, μποροφν να προκαλζςουν ςθμαντικά κετικά αποτελζςματα ςτο εςωτερικό και 

το εξωτερικό περιβάλλον τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. O ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και αποτίμθςθ μιασ ενιαίασ πολιτικισ διαχείριςθσ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ αποτελεί ανάγκθ, που ζχει τεκεί πολλζσ φορζσ και κατά το παρελκόν. Ωςτόςο θ υλοποίθςθ και υιοκζτθςθ μιασ τόςο περίπλοκθσ 

πολιτικισ βρίςκει εμπόδια ςε μια ςειρά από παράγοντεσ.

Για τθν υποςτιριξθ ενιαίασ πολιτικισ ςτθ Διαχείριςθ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου, το Τπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, κα πρζπει να 

προκαλζςει ςυντονιςμζνεσ νομικζσ, επιχειρθςιακζσ και τεχνολογικζσ παρεμβάςεισ. Οι τρζχουςεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ ζχουν δθμιουργιςει 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ ενιαίασ πλατφόρμασ υποςτιριξθσ των κεμάτων του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου. 

Τπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Γ.1.1.1 08_ Γ.1.1_00/2.3.2016

Ζχει υποβλθκεί ΣΔΠΠ πρ/ςμοφ 5.000.000€, το 

οποίο βρίςκεται ςε αξιολόγθςθ από τθν ΕΤΔ ΕΠ 

ΜΔΣ

9 Ενιαίο φςτθμα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΔΙΟ

ιμερα το Ελλθνικό Δθμόςιο αποτελείται ςυνολικά από περιςςότερουσ των 21.000 Φορείσ οι οποίοι εμπλζκονται κακθμερινά, άμεςα ι ζμμεςα, ςτθν 

διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν των ςυναλλαςςομζνων (πολιτϊν - επιχειριςεων) με το Ελλθνικό Δθμόςιο.

Οι εμπλεκόμενοι Φορείσ για τθν ολοκλιρωςθ των Διαδικαςιϊν διακζτουν είτε χαμθλό επίπεδο θλεκτρονικισ ωριμότθτασ (ζλλειψθ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ι πεπαλαιωμζνα - εςωςτρεφι πλθροφοριακά ςυςτιματα), είτε μεςαίο ι και υψθλό επίπεδο θλεκτρονικισ ωριμότθτασ χωρίσ όμωσ τα ςυςτιματα 

αυτά να ςυνδζονται και να ςυνεργάηονται λειτουργικά μεταξφ τουσ. Επιπρόςκετα ενϊ οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ, (πολίτεσ και 

επιχειριςεισ), από τουσ Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ πολφ-ειςοδικζσ Διαδικαςίεσ (απαιτείται δθλαδι θ προςκόμιςθ 

περιςςοτζρων του ενόσ δικαιολογθτικοφ προσ τον Σελικό Φορζα για τθν ζκδοςθ του τελικοφ προϊόντοσ), εμφανίηεται μεγάλθ ανομοιογζνεια τόςο ςτισ 

διαδικαςίεσ ζκδοςθσ μιασ Διοικθτικισ Πράξθσ όςο και των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ αυτισ του ίδιου Φορζα ανά γεωγραφικι περιοχι. 

Αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι θ ανάπτυξθ υποδομϊν που να εξαςφαλίηουν:

1. αφενόσ τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των χρθςτϊν, πολιτϊν / επιχειριςεων / δθμοςίων υπαλλιλων, με τθν Δθμόςια Διοίκθςθ ςτο ςφνολό τθσ μζςα από 

ζνα ενιαίο περιβάλλον και αφετζρου τθν δυνατότθτα τθσ δθμοςίασ διοίκθςθσ να ζχει ςυγκεντρωτικι αλλά και προςωποποιθμζνθ, ζγκαιρθ και ζγκυρθ των 

απαιτιςεων των χρθςτϊν.

2. Σθν ενιαία και τυποποιθμζνθ διαχείριςθ – επικαιροποίθςθ των προδιαγραφϊν των εντφπων, των πλθροφοριϊν και των δικαιολογθτικϊν που πρζπει να 

ςυγκεντρϊνει θ Δθμόςια Διοίκθςθ προκειμζνου να εξυπθρετιςει τουσ πολίτεσ / τθσ επιχειριςεισ / τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 

3. Σθ διαχείριςθ των ροϊν εργαςίασ, μζςα από ζνα ενιαίο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα θλεκτρονικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ. 

4. Σθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων κλπ με τθν χριςθ πλιρωσ αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν. 

5. Σθν θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ εγγράφων και τθν επανα-χρθςιμοποίθςι τουσ από τουσ χριςτεσ πολίτεσ / τθσ επιχειριςεισ / δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 

6. Σθν πιςτοποιθμζνθ ανταλλαγι θλεκτρονικϊν εγγράφων μεταξφ δθμοςιϊν υπθρεςιϊν.

Τπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Β.2.1.2

Η ενεργοποίθςθ του ζργου ςυνδζεται με τθν 

ικανοποίθςθ τθσ αιρεςιμότθτασ 2c, δεδομζνθσ τθσ 

φπαρξθσ αυτοδζςμευςθσ ςτον Άξονα που 

χρθματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

Μονάδα Α1 2/2 15.7.2017


