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1. τρατηγική για τη ςυμβολή του επιχειρηςιακού 
προγράμματοσ ςτη ςτρατηγική τησ Ϊνωςησ για την έξυπνη, 
βιώςιμη και χωρίσ αποκλειςμούσ ανάπτυξη και την επίτευξη 
οικονομικήσ, κοινωνικήσ και εδαφικήσ ςυνοχήσ 

Υφιςτάμενη Κατάςταςη τησ δημόςιασ διοίκηςησ ςτην Ελλάδα 

To νϋο ΕΠ «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020», εντϊςςεται ςτο ςυνολικό 

αναπτυξιακό όραμα και ςτη ςτρατηγικό προςϋγγιςη τησ χώρασ για τα ϋτη 2014-2020 

και ςτόχο ϋχει την αποδοτικό χρόςη των διαρθρωτικών Σαμεύων και ειδικότερα του 

ΕΚΣ και του ΕΣΠΑ. Αποτελεύ ϋνα από τα τϋςςερα (4) Εθνικϊ Επιχειρηςιακϊ 

Προγρϊμματα τησ χώρασ του ΕΠΑ 2014-2020. 

Η δημόςια διούκηςη ςτην Ελλϊδα ςόμερα λειτουργεύ μϋςα ςε ϋνα αβϋβαιο και ρευςτό 

περιβϊλλον, με ταχύτατεσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτο οικονομικό, πολιτικό και 

κοινωνικό ςύςτημα. Οι ςυνθόκεσ, όπωσ ϋχουν διαμορφωθεύ, παρουςιϊζουν ενδεικτικϊ 

τισ ακόλουθεσ προκλόςεισ: 

 Ρευςτότητα ςτο οικονομικό ςύςτημα, το οπούο παραμϋνει εξαιρετικϊ ευϊλωτο 

ςτισ διεθνεύσ εξελύξεισ. 

 Ϊνταςη τησ κρύςησ εμπιςτοςύνησ και αμφιςβότηςησ των θεςμών από πλευρϊσ 

πολιτών, γεγονόσ το οπούο καθιςτϊ δυςχερϋςτερη την εφαρμογό των 

δημόςιων πολιτικών. 

Η λειτουργύα τησ δημόςιασ διούκηςησ ϋχει επιπτώςεισ και ςυνϋπειεσ ςυνολικϊ ςτη 

χώρα και ιδιαύτερα ςτην ανϊπτυξη. Η ςωςτό τησ λειτουργύα αποτελεύ προώπόθεςη 

δημιουργύασ ευνοώκού περιβϊλλοντοσ ανϊπτυξησ των παραγωγικών δυνϊμεων του 

τόπου, παρϋχοντασ τουσ την ευκαιρύα να αξιοποιόςουν ςτο μϋγιςτο βαθμό τισ 

δυνατότητϋσ τουσ ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ εξόδου τησ Ελλϊδασ από την 

οικονομικό κρύςη. H επανϋναρξη τησ αναπτυξιακόσ διαδικαςύασ εύναι ϊρρηκτα 

ςυνδεδεμϋνη με την ικανότητα προςαρμογόσ τησ δημόςιασ διούκηςησ ςτα νϋα 

δεδομϋνα και την πλόρη ανταπόκριςό τησ ςτισ ανϊγκεσ των πολιτών και των 

επιχειρόςεων. 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ «Ευρώπη 2020» δημοςύευςε τισ 

επιδόςεισ των κρατών μελών ςε βαςικούσ τομεύσ πολιτικόσ, ώςτε να καταςτεύ 

ευκολότερη η ςύγκριςη μεταξύ τουσ και παρϊλληλα να καθορύςει τισ οικονομικϋσ 

προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςτο ςύνολό τησ. τισ θεματικϋσ 

περιλόψεισ κϊθε τομϋα παρουςιϊζεται η επύδοςη κϊθε κρϊτουσ μϋλουσ βαςιςμϋνο ςε 

ϋνα πλαύςιο δεικτών. τον τομϋα «ποιότητα τησ δημόςιασ διούκηςησ» η Ελληνικό 

δημόςια διούκηςη εμφανύζει πολύ χαμηλούσ δεύκτεσ απόδοςησ ςε ςχϋςη με τουσ 

αντύςτοιχουσ δεύκτεσ του μϋςου όρου τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

Ειδικότερα, ςτην αποτελεςματικότητα διακυβϋρνηςησ η Ελλϊδα κατϋχει μόλισ την 26η 

θϋςη ςε ςύνολο 28 χωρών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. το δεύκτη 

χρηςτοκεντρικότητασ (ςυνυπολογύζει 4 δεύκτεσ: online διαθεςιμότητα, χρηςτικότητα, 

ταχύτητα ςτη χρόςη και ευκολύα ςτη χρόςη) των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ ςε 7 διαφορετικούσ τομεύσ διακυβϋρνηςησ η χώρα βαθμολογεύται με 50 

(κλύμακα 0-100) με τον μϋςο όρο τησ ΕΕ να εύναι 72. Σϋλοσ ςτη χρόςη ςτρατηγικόσ 



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 7  

 

διούκηςησ των ανθρώπινου δυναμικού ςτην Κεντρικό Κυβϋρνηςη η Ελλϊδα 

καταλαμβϊνει την προτελευταύα θϋςη.1 

Παρϊλληλα η Ελλϊδα παρουςιϊζει υςτϋρηςη ςτο 72% των δεικτών του Ευρωπαώκού 

ψηφιακού θεματολογύου2, γεγονόσ που απηχεύ χαμηλϋσ επιδόςεισ ςτη διεύςδυςη τησ 

ευρυζωνικότητασ, την τακτικό χρόςη του διαδικτύου, τη χρόςη ηλεκτρονικών 

ςυναλλαγών και ηλεκτρονικών προμηθειών. ύμφωνα με την τελευταύα ϋκθεςη 

αξιολόγηςησ τησ χώρασ και το βαθμολόγιο του ψηφιακού θεματολογύου τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 2013 το 36% των Ελλόνων πολιτών δεν ϋχει χρηςιμοποιόςει ποτϋ 

το διαδύκτυο, ενώ ο αντύςτοιχοσ μϋςοσ όροσ τησ ΕΕ εύναι 21%. Επύςησ για την ύδια 

περύοδο 36% των Ελλόνων ϋχουν χρηςιμοποιόςει υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ κατϊ τουσ τελευταύουσ 12 μόνεσ με τον αντύςτοιχο μϋςο όρο τησ ΕΕ να 

εύναι 41%. 

Σο 2012 η Ελλϊδα πϋτυχε το ανώτατο επύπεδο για επτϊ (7) από τισ εύκοςι (20) βαςικϋσ 

υπηρεςύεσ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςτην ΕΕ. Όμωσ, ςε ότι αφορϊ το ποςοςτό 

παροχόσ ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςε πολύτεσ και επιχειρόςεισ εντόσ 

ΕΕ το 2010 ϋχει καταταχθεύ ςτην τελευταύα θϋςη. 

ε ςχϋςη με το μϋγεθοσ τησ χώρασ και τησ οικονομύασ τησ, ο δημόςιοσ τομϋασ τησ 

Ελλϊδασ εύναι ϋνασ από τουσ μεγαλύτερουσ και πιο δαπανηρούσ τησ Ευρώπησ. 

Τπολεύπεται ςε μϋγεθοσ κρατών τησ βόρειασ Ευρώπησ, οι οπούοι όμωσ 

χαρακτηρύζονται από πολύ καλύτερη ποιότητα κοινωνικών υπηρεςιών και ϊλλων 

αγαθών κοινόσ ωφϋλειασ. Σο Παγκόςμιο Οικονομικό Υόρουμ κατατϊςςει την Ελλϊδα 

ςε εξαιρετικϊ χαμηλϊ επύπεδα, αναφορικϊ με την ποιότητα των προςφερόμενων 

δημόςιων αγαθών και υπηρεςιών. Η χαμηλό ποιότητα ςε ςυνδυαςμό με την υψηλό 

δημόςια δαπϊνη, καταδεικνύει την αναποτελεςματικότητα του ελληνικού δημόςιου 

τομϋα.3 

Η ριζικό μεταρρύθμιςη τησ δημόςιασ διούκηςησ ϋχει αρχύςει, αλλϊ ϋχει ακόμη δρόμο για 

να αντιμετωπύςει τισ ςοβαρϋσ ανεπϊρκειεσ του δημόςιου τομϋα. Οι μεταρρυθμύςεισ 

ςτοχεύουν ςτη δημιουργύα ενόσ ιςχυρού και επιτελικού κεντρικού κρϊτουσ με 

αποκεντρωμϋνεσ εκτελεςτικϋσ περιφερειακϋσ διοικόςεισ και τοπικό αυτοδιούκηςη 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, με ςύγχρονεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ προςανατολιςμϋνεσ 

ςτα αποτελϋςματα, προςβϊςιμεσ ςε όλουσ τουσ πολύτεσ και προςανατολιςμϋνεσ ςτην 

εξυπηρϋτηςη πολιτών , ςτη διαχεύριςη διαδικαςιών, ςτην ανϊπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού και ςτην κοινωνικό ευθύνη. Προκειμϋνου να δημιουργηθούν ςυνθόκεσ 

ςταθερότητασ που θα επιτρϋψουν τη βιώςιμη ανϊπτυξη πρϋπει να εφαρμοςτούν 

γενναύεσ διοικητικϋσ μεταρρυθμύςεισ οι οπούεσ να απαντούν ςτισ νϋεσ προκλόςεισ τησ 

διούκηςησ ςόμερα. Οι προκλόςεισ αυτϋσ εμφανύζονται ςε τϋςςερα βαςικϊ επύπεδα, το 

επύπεδο αποκατϊςταςησ τησ εμπιςτοςύνησ ϋναντι των θεςμών διακυβϋρνηςησ, την 

υποςτόριξη τησ επιχειρηματικόσ δρϊςησ, την προώθηςη τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, την 

                                                             

1 QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION, European Committee 

2 Digital Scoreboard, Παρατηρητόριο για τη ΔΜ, ΚτΠ ΑΕ, 2012 

3 Η Ελλϊδα 10 Χρόνια Μπροςτϊ, Προςδιορύζοντασ το νϋο Μοντϋλο Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ, McKinsey 
& Company, Ιούνιοσ 2012 
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ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και την αναβϊθμιςη του επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ 

των πολιτών. 

 

Μεταρρυθμίςεισ και αδυναμίεσ ςτο χώρο τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 

Για την ενύςχυςη τησ θεςμικόσ ικανότητασ και τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ 

τησ δημόςιασ διούκηςησ, περιλαμβανομϋνησ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, 

αναδεικνύονται δύο ςημαντικϋσ ανϊγκεσ: α) οριζόντιεσ, που διατρϋχουν το ςύνολο τησ 

δημόςιασ διούκηςησ περιλαμβανομϋνησ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και αφορούν ςτη 

δημιουργύα ενόσ ιςχυρού επιτελικού κϋντρου διακυβϋρνηςησ με αποκεντρωμϋνεσ 

περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ, βελτιωμϋνεσ δομϋσ και διαδικαςύεσ που θα εφαρμόζονται 

από ενδυναμωμϋνο και εκπαιδευμϋνο ανθρώπινο δυναμικό, και β) επιμϋρουσ τομεακϋσ 

ανϊγκεσ που αφορούν ςτην υποςτόριξη μεταρρυθμύςεων εςτιαςμϋνων ςε τομεύσ 

όπωσ: φορολογικό-δημοςιονομικό μεταρρύθμιςη, δικαςτικό μεταρρύθμιςη (βελτύωςη 

τησ αποτελεςματικότητασ και τησ ποιότητασ των διαδικαςιών τησ αςτικόσ 

δικαιοςύνησ), υγεύα (οργανωτικό και λειτουργικό αναμόρφωςη του υγειονομικού 

χϊρτη τησ χώρασ) και κοινωνικό αςφϊλιςη (βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών 

προσ αςφαλιςμϋνουσ). 4 

Πλόθοσ αλλαγών που ϋχουν επϋλθει ςτον τομϋα τησ δημόςιασ διούκηςησ απορρϋουν 

από την υλοπούηςη των βαςικών δεςμεύςεων του Μνημονύου Οικονομικόσ & 

Φρηματοπιςτωτικόσ Πολιτικόσ. Σο «Μνημόνιο» εύναι ϋνα πρόγραμμα οικονομικόσ 

προςαρμογόσ για την Ελλϊδα με ςτόχο την αντιμετώπιςη τησ οικονομικόσ κρύςησ και 

προϋκυψε ςτο πλαύςιο ςυμφωνύασ μεταξύ τησ Ελληνικόσ Κυβϋρνηςησ και τησ 

Ευρωπαώκόσ, τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ και του Διεθνούσ Νομιςματικού 

Σαμεύου. Μια πρώτη ςυμφωνύα προϋκυψε μετϊ από αύτημα τησ Ελλϊδασ τον Απρύλιο 

του 2010. Η δεύτερη ςυμφωνύα υπεγρϊφη το Μϊρτιο του 2012.5 

Η Ελλϊδα βρύςκεται ςε φϊςη ςημαντικών αλλαγών ςτο πεδύο τησ διοικητικόσ 

μεταρρύθμιςησ. ημαντικό πρόοδοσ ϋχει επιτευχθεύ ςε ό,τι αφορϊ ςτη μεύωςη του 

λειτουργικού κόςτουσ του δημοςύου τομϋα αλλϊ ςημαντικϋσ εύναι οι προκλόςεισ που 

παραμϋνουν. Μια ςειρϊ από μεταρρυθμύςεισ ϋχουν τεθεύ ςε εφαρμογό για τη μεύωςη 

του μεγϋθουσ του κρϊτουσ, ςε μεςοπρόθεςμο διϊςτημα, που περιλαμβϊνουν την 

ανϊςχεςη και τη μεύωςη του μιςθολογικού κόςτουσ ςτο δημόςιο τομϋα και τη μεύωςη, 

κατόπιν αξιολόγηςησ των δομών.. το πλαύςιο του μνημονύου ϋχει ςυμφωνηθεύ 

μεύωςη τησ απαςχόληςησ ςτο δημόςιο τομϋα ενώ για την αντιμετώπιςη ανεπαρκούσ 

ςτελϋχωςησ υπηρεςιών ϋχει αναπτυχθεύ ϋνα «πρόγραμμα κινητικότητασ». ε επύπεδο 

κεντρικόσ διούκηςησ αναμϋνεται η ολοκλόρωςη τησ εφαρμογόσ των ΠΔ που αφορούν 

ςτουσ νϋουσ οργανιςμούσ των Τπουργεύων μϋςω των οπούων προβλϋπεται 

μεςοςταθμικό μεύωςη 30-40% του ςυνολικού αριθμού οργανικών μονϊδων 

Τπουργεύων και ανϊλογη ςυρρύκνωςη του ευρύτερου δημόςιου τομϋα. 

υςτϊθηκε η Γενικό Γραμματεύα υντονιςμού, υπαγόμενη απευθεύασ ςτον 

πρωθυπουργό, η οπούα καταρτύζει, παρακολουθεύ και ςυντονύζει το πρόγραμμα 
                                                             
4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Μϊιοσ 2014) 

5http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObjec
t,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/economicPolicyProgram/pageNumb
er/1/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate 
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εφαρμογόσ του κυβερνητικού ϋργου και εποπτεύει την εφαρμογό των 

μεταρρυθμύςεων. Σο 2012, το Κοινοβούλιο ειςόγαγε τισ αρχϋσ του ΟΟΑ για την 

καλύτερη νομοθϋτηςη, με ςκοπό τη μεύωςη των διοικητικών δαπανών και την 

ανακούφιςη από την πολυπλοκότητα των ςυνόθωσ δυςνόητων κανονιςτικών 

κειμϋνων και ρυθμύςεων. Ϊχει ξεκινόςει ϋνα ςχϋδιο για τη μεύωςη κατϊ 20% των 

διοικητικών βαρών που απορρϋουν από τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ ςε 13 

ςημαντικούσ τομεύσ τησ οικονομύασ, όπωσ η ενϋργεια, οι δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, το 

εταιρικό δύκαιο, ο ΥΠΑ και το περιβϊλλον καθώσ και οριςμϋνεσ ακόμα διαρθρωτικϋσ 

αλλαγϋσ που ϋχουν ςχεδιαςτεύ ό βρύςκονται ςε φϊςη υλοπούηςησ, ωςτόςο δεν ϋχουν 

ακόμα αποκτόςει την κρύςιμη μϊζα που απαιτεύται για να μεταςχηματύςουν τον τρόπο 

οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ δημόςιασ διούκηςησ καθιςτώντασ την πιο 

αποτελεςματικό, ανοικτό και ευϋλικτη. 

Κατϊ την προγραμματικό περύοδο 2007-2013 διαπιςτώθηκαν οριςμϋνεσ αδυναμύεσ 

ςτην υλοπούηςη μεταρρυθμύςεων διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ, όπωσ η αδυναμύα 

προςόλωςησ ςτουσ ςτόχουσ τησ εθνικόσ ςτρατηγικόσ (όπωσ αποτυπωνόταν ςτο ΕΠΜ), 

ο ελλιπόσ επιχειρηςιακόσ ςυντονιςμόσ, ο ςχεδιαςμόσ μεταρρυθμύςεων χωρύσ 

παρϊλληλη μϋριμνα ςχεδιαςμού δρϊςεων αναβϊθμιςησ τησ επιχειρηςιακόσ 

λειτουργύασ των αρμόδιων επιχειρηςιακών μονϊδων, των φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ 

και του ανθρώπινου δυναμικού τουσ και η ϋλλειψη κεντρικού πολιτικού ςυντονιςμού 

για την εφαρμογό των απαιτούμενων αλλαγών ςτη δημόςια διούκηςη. 

Σο ΕΠ «Διοικητικό Μεταρρύθμιςη (ΕΠ ΔΜ) 2007-2013» δεν κατόρθωςε να ολοκληρώςει 

το αρχικό του όραμα που ςυνοψιζόταν ςτη «δημιουργύα μιασ πολιτο-κεντρικόσ, 

αποτελεςματικόσ, ανοιχτόσ και ευϋλικτησ διακυβϋρνηςησ» με ςτόχο την μετϊβαςη 

«από τη διαχεύριςη αρμοδιοτότων και διαδικαςιών ςτην διούκηςη πολιτικών, 

αποτελεςμϊτων και υπηρεςιών». Παρόλ’ αυτϊ, ςτο πλαύςιο του ΕΠΔΜ 

χρηματοδοτόθηκαν δρϊςεισ: 

 Εκςυγχρονιςμού τησ δημόςιασ διούκηςησ και ανϊπτυξησ υπηρεςιών 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, 

 Βελτύωςησ τησ ποιότητασ των νομοθετικών και κανονιςτικών ρυθμύςεων 

 Βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ τησ δημόςιασ διούκηςησ και τησ 

διοικητικόσ αναςυγκρότηςησ για την ολοκλόρωςη του νϋου Αυτοδιοικητικού 

χϊρτη τησ χώρασ. 

ημαντικό λόγο καθυςτϋρηςησ ςτην εφαρμογό του ΕΠΔΜ αποτϋλεςε η μη ϋγκαιρη 

ωρύμανςη του τρόπου υλοπούηςησ των μεταρρυθμύςεων με αποτϋλεςμα να υςτερούν 

διαχρονικϊ ςε ενϋργειεσ και απορρόφηςη και ςταδιακϊ κατϊ τισ αναθεωρόςεισ του 

Προγρϊμματοσ να απολϋςουν πόρουσ, , προσ όφελοσ ϊλλων παρεμβϊςεων (πχ 

ιςότητα φύλων, κατϊρτιςη δημοςύων υπαλλόλων). Βαςικϋσ αιτύεσ των παραπϊνω 

αδυναμιών αποτελούν: 

 Η απουςύα ςυγκεκριμϋνων μετρόςιμων ςτόχων και οι ςημαντικϋσ 

καθυςτερόςεισ ςτην υιοθϋτηςη του τρόπου υλοπούηςησ τησ εφαρμογόσ των 

μεταρρυθμύςεων 

 Η εμμονό ςε εςωτερικϋσ αλλαγϋσ ςτη Δημόςια Διούκηςη χωρύσ αυτό να 

ςυνεπϊγεται και ταυτόχρονη βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ και τησ ςχϋςησ με 

τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ 
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 Η επιμονό για αλλαγό μόνο με νόμουσ, προεδρικϊ διατϊγματα, υπουργικϋσ 

αποφϊςεισ και εγκυκλύουσ. 

 Η επιβολό, λόγω του μνημονύου, αςφυκτικών χρονοδιαγραμμϊτων υλοπούηςησ 

των μεταρρυθμύςεων οδόγηςε ςτη χρόςη ιδύων πόρων για την υλοπούηςό τουσ 

Ο ςχεδιαςμόσ και η ϋνταξη ςτο Ε.Π. «Διοικητικό Μεταρρύθμιςη 2007-13» ςημαντικών 

ϋργων που αφορούν ςε μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ ϊμεςησ προτεραιότητασ, των 

οπούων η υλοπούηςη κατ’ ουςύαν θα μεταφερθεύ ςτην περύοδο 2014-2020 δεδομϋνου 

ότι για την ςυντριπτικό πλειοψηφύα τουσ αναμϋνεται η ολοκλόρωςη των 

διαγωνιςτικών διαδικαςιών (υπογραφό νομικών δεςμεύςεων) τουσ όπωσ ενδεικτικϊ 

τα ϋργα ERP δημόςιασ διούκηςησ, CRM Ενιαύο ύςτημα εξυπηρϋτηςησ πολιτών και 

επιχειρόςεων, ςυςτημικϊ ϋργα Τπουργεύου Δικαιοςύνησ κλπ, διαςφαλύζουν την 

ϋγκαιρη και αποτελεςματικό εφαρμογό υλοπούηςό των μεταρρυθμύςεων. 

Επιςημαύνεται ότι η οριςτικοπούηςη του καταλόγου των ενταγμϋνων πρϊξεων, του ΕΠ 

«Χηφιακό ύγκλιςη 2007 – 2013» για την ολοκλόρωςη των οπούων θα απαιτηθεύ 

χρηματοδότηςη από το ΕΠΜΔΣ, θα πραγματοποιηθεύ εντόσ τριμόνου από την ϋγκριςη 

του ΕΠ. 

Σο Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ (ΤΔΜΗΔ), 

αξιοποιώντασ την εμπειρύα από την προγραμματικό περύοδο 2007–2013, εκπόνηςε 

ϋγκαιρα δύο τρατηγικϊ χϋδια, ϋνα για τη Διοικητικό Μεταρρύθμιςη και ϋνα για την 

Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη, που ςυνοδεύονται από ςχϋδια δρϊςησ με ώριμα ϋργα. 

Επιςημαύνεται ότι και τα δύο ςτρατηγικϊ κεύμενα ϋχουν λϊβει την ϋγκριςη του 

Κυβερνητικού υμβουλύου Μεταρρύθμιςησ (ΚΜ). Η «Εθνικό ςτρατηγικό για τη 

διοικητικό μεταρρύθμιςη, 2014-2015» δομεύται ςε 4 πυλώνεσ ενύςχυςησ τησ θεςμικόσ 

ικανότητασ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ: α) αναδιοργϊνωςη των διοικητικών δομών, β) 

βϋλτιςτη αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού, γ) εξορθολογιςμόσ βαςικών 

διοικητικών λειτουργιών και δ) ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ και τησ λογοδοςύασ. Σο 

ςτρατηγικό ςχϋδιο για τη Διοικητικό Μεταρρύθμιςη αναπτύςςεται ςε δύο διαδοχικϋσ 

φϊςεισ προγραμματιςμού και υλοπούηςησ, μϋςω τησ ςταδιακόσ μετϊβαςησ προσ την 

επύτευξη του ςτρατηγικού ςτόχου με μεςοπρόθεςμεσ (ορύζοντασ υλοπούηςησ 24 

μόνεσ) και μακροπρόθεςμεσ (ορύζοντασ υλοπούηςησ 2-7 ϋτη) δρϊςεισ. 

Αξιοςημεύωτο εύναι ότι οι αρχϋσ, οι αξύεσ καθώσ και οι ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ του 

κειμϋνου τησ «Εθνικόσ ςτρατηγικόσ για τη διοικητικό μεταρρύθμιςη», εύναι 

ευθυγραμμιςμϋνεσ με τη δεκαετό αναπτυξιακό ςτρατηγικό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

«Ευρώπη 2020». 

Αντύςτοιχα το κεύμενο ςτρατηγικόσ για την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη 2014 – 2020 

διαρθρώνεται ςε 3 ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ: α) εκςυγχρονιςμόσ κρϊτουσ και 

διούκηςησ, β) επαναςύνδεςη πολύτη με κρϊτοσ και Δημόςια Διούκηςη και γ) 

ςυντονιςμόσ οριζόντιων πολιτικών ΣΠΕ ςτη Δημόςια Διούκηςη. Επύςησ, το ΤΔΜΗΔ 

καταρτύζει χϋδιο Δρϊςησ ϋργων διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ και ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ για την περύοδο 2014-2020, ςτο οπούο θα αποτυπώνεται η ςυνϋργεια, η 

ςυμπληρωματικότητα και ο χρονιςμόσ των παρεμβϊςεων και θα καθορύζονται 

οριζόντιεσ και κϊθετεσ δρϊςεισ, το οπούο θα υποβληθεύ για ϋγκριςη ςτο ΚΜ. Για τη 

διούκηςη του ςχεδύου δρϊςησ θα ςυςταθεύ δομό, η οπούα θα ϋχει την κεντρικό ευθύνη 

και την αρμοδιότητα τησ διαχεύριςόσ του και τησ πρόταςησ δρϊςεων προσ υλοπούηςη. 
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Προκειμϋνου να ξεπεραςτούν οι αδυναμύεσ τησ προγραμματικόσ περιόδου 2007–2013, 

ϋχει θεςμοθετηθεύ κεντρικόσ πολιτικόσ και επιχειρηςιακόσ ςυντονιςμόσ των δρϊςεων 

διοικητικόσ και ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςε όλο το φϊςμα τησ ΔΔ ωσ εξόσ: 

 ςυγκρότηςη του Κυβερνητικού υμβουλύου Μεταρρύθμιςησ (ΚΜ), με 

Απόφαςη του Τπουργικού υμβουλύου, αρμοδύου Κυβερνητικού Οργϊνου για 

τη λόψη αποφϊςεων που αφορούν ςτη διοικητικό μεταρρύθμιςη 

 η Ομϊδα Τποςτόριξησ τησ Μεταρρύθμιςησ του Κυβερνητικού υμβουλύου για 

τη Μεταρρύθμιςη (ΚΜ) τησ ΔΔ επιλϋγει τισ κατευθύνςεισ ςτρατηγικόσ 

Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 2014-2020, 

επιλύει θϋματα οριζόντιασ διακυβϋρνηςησ και αποφαςύζει τισ κύριεσ 

προτεραιότητεσ 

 με το ΠΔ 166/2014 ςυςτϊθηκε ςτο ΤΔΜΗΔ, η Γενικό Δ/νςη Μεταρρυθμιςτικόσ 

Πολιτικόσ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, η οπούα ςυνεργϊζεται με όλεσ τισ 

αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των Τπουργεύων και εξειδικεύει τισ οριζόντιεσ και τομεακϋσ 

δρϊςεισ Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ (ΔΜ & 

ΗΔ). 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η χώρα ϋχει ξεκινόςει την αναδιϊρθρωςη των φορϋων και υπηρεςιών του Δημοςύου 

(ςτενού και ευρύτερου) με κατϊργηςη των μονϊδων με περιοριςμϋνο αντικεύμενο, με 

μετακύνηςη ό μετϊταξη του προςωπικού και με κατϊργηςη των οργανικών θϋςεων 

που πλεονϊζουν. Παρϊλληλα κρύθηκε απαραύτητη η υιοθϋτηςη ενόσ ολοκληρωμϋνου 

ςυςτόματοσ μιςθοδοςύασ των δημοςύων υπαλλόλων, το οπούο θα ςυμπεριελϊμβανε 

τουσ μιςθούσ και επιδόματα όλων των δημοςύων υπαλλόλων. Προσ τούτο ϋχει 

ψηφιςθεύ ο νόμοσ για τη δημιουργύα Ενιαύασ Αρχόσ Πληρωμόσ (ΥΕΚ 784, 6/2010), και 

ςτισ αρχϋσ του 2013 ξεκύνηςε η εφαρμογό του ενιαύου μιςθολογύου .Σον Οκτώβριο 2011 

ψηφύςτηκε ο νόμοσ που ειςόγαγε το θεςμό τησ εργαςιακόσ εφεδρεύασ (ν. 4024/2011). 

Παρϊλληλα, ολοκληρώθηκε η απογραφό των δημοςύων υπαλλόλων και από το 2011 

ιςχύει ο κανόνασ μύασ πρόςληψησ για κϊθε δϋκα αποχωρόςεισ, με παρϊλληλη αλλαγό 

του πειθαρχικού δικαύου που διϋπει τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ. 

Όλεσ οι προςλόψεισ του Δημοςύου καθώσ και οι προαγωγϋσ Προώςταμϋνων υπϊγονται 

ςτο ΑΕΠ. Προβλϋπεται η οργϊνωςη ενόσ ςυνολικού μηχανιςμού διαχεύριςησ του 

ανθρώπινου δυναμικού με ϋμφαςη την αξιοπούηςη του προςωπικού με βϊςη τισ 

γνώςεισ και δεξιότητεσ και ενύςχυςη τησ κινητικότητασ μεταξύ δημοςύων υπηρεςιών. 

Μολονότι, από το 2010 ϋωσ ςόμερα ϋχει ςυντελεςτεύ πρόοδοσ όςον αφορϊ ςτη μεύωςη 

του μεγϋθουσ τησ δημόςιασ διούκηςησ και των μιςθολογικών δαπανών, χρειϊζονται και 

περαιτϋρω μεταρρυθμύςεισ προκειμϋνου η ΔΔ να καταςτεύ αποδοτικότερη και 

αποτελεςματικότερη. Η χώρα ϋχει αναλϊβει τη δϋςμευςη να μειώςει την απαςχόληςη 

ςτο δημόςιο κατϊ τουλϊχιςτον 150.000 θϋςεισ ςτο διϊςτημα 2011-2015. Η μεύωςη κατϊ 

79.923 θϋςεισ που επιτεύχθηκε ϋωσ το τϋλοσ του 2012, εύναι το αποτϋλεςμα εφαρμογόσ 

του κανόνα τησ μεύωςησ 1:5 ςε ςυνδυαςμό με την αύξηςη των περιπτώςεων πρόωρησ 

ςυνταξιοδότηςησ. ύμφωνα με την επύςημη απογραφό των δημοςύων υπαλλόλων το 

ςύνολό τουσ με ςτοιχεύα 31.12.2013 ανϋρχεται ςε 675.530 υπαλλόλουσ ςημειώνοντασ 
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ποςοςτό μεύωςησ τησ τϊξησ του 28% ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα 31.12.2009.6 

Ψςτόςο, πρϋπει να ςημειωθεύ ότι ο κανόνασ μεύωςησ δεν καλύπτει την ανϊγκη 

πρόςληψησ νϋων υπαλλόλων με υψηλϊ προςόντα, ςε πολλούσ τομεύσ προτεραιότητασ 

(π.χ. φορολογικό διούκηςη, ανεξϊρτητεσ ρυθμιςτικϋσ αρχϋσ ςε ςημαντικούσ 

οικονομικούσ τομεύσ). 

Ψσ εκ τούτου, προβλϋπεται μια πιο ςτοχοθετημϋνη προςϋγγιςη για τισ προςλόψεισ, 

την κινητικότητα και την ϋξοδο του προςωπικού ώςτε να μπορϋςει η Ελλϊδα να 

αναζωογονόςει και να αναβαθμύςει το ανθρώπινο δυναμικό, τισ δεξιότητεσ και τισ 

επιδόςεισ τησ δημόςιασ διούκηςησ. Ψσ προσ αυτό την κατεύθυνςη ςυςτϊθηκε ςε κϊθε 

υπουργεύο Επιτροπό Αναδιοργϊνωςησ Δημοςύων Τπηρεςιών, ενώ ϋγιναν ειςηγόςεισ για 

τισ υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ που θα καταργηθούν ό θα ςυγχωνευθούν, καθώσ και για 

όςεσ θϋςεισ πρϋπει να ανακατανεμηθούν και ςχετικϋσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ.7 

Δομέσ 

Η κεντρικό κυβϋρνηςη ςυγκροτεύται ςτην κεντρικό διούκηςη (κεντρικϋσ και 

αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ των υπουργεύων), τα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου 

και τα Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού Δικαύου. ε κεντρικό επύπεδο λειτουργούν επύςησ οι 

ανεξϊρτητεσ αρχϋσ και ςε αποκεντρωμϋνο επύπεδο η τοπικό αυτοδιούκηςη α΄ και β΄ 

βαθμού. 

Οι περιςςότερεσ των υφιςτϊμενων οργανικών μονϊδων δεν ϋχουν το απαραύτητο 

κρύςιμο μϋγεθοσ ϋτςι ώςτε να εύναι αποτελεςματικϋσ. Ο αριθμόσ των ατόμων ςε θϋςεισ 

προώςταμϋνων εύναι ανεπαρκώσ μεγϊλοσ ςυγκρινόμενοσ με τον αριθμό των 

εργαζομϋνων υπό την επύβλεψό τουσ. Σο γεγονόσ αυτό καταδεικνύει ότι μύα ςτισ πϋντε 

οργανικϋσ μονϊδεσ δεν ϋχει υπαλλόλουσ πϋραν του επικεφαλόσ του τμόματοσ και 

λιγότερεσ από μύα ςτισ δϋκα ϋχουν πϊνω από εύκοςι υπαλλόλουσ. 

Μια δϋςμη αναγκαύων ενεργειών ςυμφωνόθηκε για να μειωθεύ το κόςτοσ 

απαςχόληςησ ςτο δημόςιο καθώσ και για να επιτευχθεύ καλύτεροσ ϋλεγχοσ των 

δαπανών και των δεςμεύςεων του προώπολογιςμού. Προχωρϊ με ταχεύσ ρυθμούσ η 

αναδιοργϊνωςη των δημοςύων υπηρεςιών υπουργεύων, ΝΠΔΔ, γενικών και ειδικών 

γραμματειών, ανεξϊρτητων αρχών κ.λπ. (αφορϊ την κατϊργηςη και ςυγχώνευςό τουσ 

κατϊ τουλϊχιςτον 30%). 

Με Απόφαςη του Τπουργικού υμβουλύου ςυγκροτόθηκε το ΚΜ ωσ αρμόδιο 

Κυβερνητικό Όργανο για τη λόψη αποφϊςεων που αφορούν ςτη διοικητικό 

μεταρρύθμιςη - μεταξύ ϊλλων και ςτα νϋα οργανογρϊμματα των Τπουργεύων. Οι 

αξιολογόςεισ των δομών των Τπουργεύων αποτυπώθηκαν ςε εκθϋςεισ των Επιτροπών 

Αξιολόγηςησ, οι οπούεσ υπεβλόθηςαν ςτο ΤΔΜΗΔ και ςτα αρμόδια Τπουργεύα για τισ 

απαραύτητεσ διαβουλεύςεισ. ταδιακϊ το ΚΜ ενϋκρινε τα νϋα οργανογρϊμματα και τα 

ςχϋδια ςτελϋχωςησ των Τπουργεύων που βαςύςτηκαν ςτισ εκθϋςεισ και ςτισ 

διαβουλεύςεισ με τα Τπουργεύα υπό το ςυντονιςτικό ρόλο του ΤΔΜΗΔ. Όλα τα ΠΔ 

δημοςιεύθηκαν από τισ 28.08.2014 μϋχρι τισ 03.09.2014 και θα τεθούν ςε ιςχύ από τισ 

29.10.2014 μϋχρι τισ 3.11.2014. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των νϋων ΠΔ εύναι: 

                                                             
6 http://apografi.yap.gov.gr/apografi/Flows_2009_2013.htm 

7 Ευρωπαώκό Επιτροπό «Αξιολόγηςη του εθνικού προγρϊμματοσ μεταρρυθμύςεων και του 
προγρϊμματοσ ςταθερότητασ του 2013 για την ΕΛΛΑΔΑ» 
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1. Εντϊςςονται για πρώτη φορϊ περιγρϊμματα θϋςεων ευθύνησ (job descriptions) 

για όλουσ τουσ προώςταμϋνουσ τησ ΔΔ 

2. Εκςυγχρονύζονται και ομαδοποιούνται οι κατακερματιςμϋνοι κλϊδοι κϊθε 

Τπουργεύου, ώςτε να υπϊρχει η όςο το δυνατόν μεγαλύτερη τυποπούηςη και 

να ςυνδεθούν αποτελεςματικότερα με τα ουςιαςτικϊ προςόντα που πρϋπει να 

κατϋχει ο υποψόφιοσ για να καταλϊβει θϋςη ευθύνησ 

3. Ενιςχύεται η ϋννοια του κρατικού υπαλλόλου με την απελευθϋρωςη των 

ανθρώπινων πόρων τησ δημόςιασ διούκηςησ μϋςα από τη δυνατότητα που δύνει 

ο νόμοσ και υποςτηρύζουν τα ΠΔ να θϋτουν υποψηφιότητα για θϋςεισ ευθύνησ 

Γεν. Διευθυντό και Διευθυντό, υπϊλληλοι με τα κατϊλληλα προςόντα και εκτόσ 

του Τπουργεύου που προκηρύςςει τη θϋςη. 

4. Βελτιώνεται ο προγραμματιςμόσ προςλόψεων βϊςει των ουςιαςτικών 

αναγκών κϊθε Τπουργεύου αφού ςτα ΠΔ υπϊρχει ϋνα ανώτατο όριο 

ςτελϋχωςησ το οπούο οι υπηρεςύεσ πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη όταν 

προγραμματύζουν τη διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού τουσ 

Η ςυνολικό μεύωςη δομών που επιτυγχϊνεται ξεπερνϊ το 40% για όλα τα Τπουργεύα 

και το δημοςιονομικό όφελοσ από τη μεύωςη θϋςεων ευθύνησ ανϋρχεται ςτο ποςό 

των 10.800.000€. Ο ςυντονιςμόσ μεταξύ των υπουργεύων εύναι αδύναμοσ. Σα 

υπουργεύα επηρεϊζονται από την υπϊρχουςα οργανωςιακό εξϊπλωςη. Ενδεικτικϊ το 

κϊθε υπουργεύο ϋχει κατϊ μϋςο όρο 439 εςωτερικϋσ οργανικϋσ μονϊδεσ. Η κεντρικό 

διούκηςη ςτερεύται δομών παρακολούθηςησ, εποπτεύασ και ςυντονιςμού για την 

υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ εφαρμογόσ και τη μακροχρόνια διαχεύριςη των 

δημόςιων πολιτικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων που 

υποςτηρύζουν την αειφόρο οικονομικό ανϊπτυξη. Πρόκειται για ϋνα θεμελιώδεσ 

εμπόδιο ςτο οπούο πολλϋσ μεταρρυθμύςεισ ϋχουν ςκοντϊψει. Η κυρύαρχη νοοτροπύα 

και οι διαδικαςύεσ ςτην κεντρικό διούκηςη ενθαρρύνουν μια λογικό διακυβϋρνηςησ 

«ςιλό», ανϊ υπουργεύο. Η λογικό αυτό δεν επιτρϋπει την ανϊπτυξη ό τη ςυνεργαςύα 

εντόσ και ανϊμεςα ςτα υπουργεύα. Επύςησ, η κουλτούρα διούκηςησ εύναι ςε μεγϊλο 

βαθμό εςτιαςμϋνη ςτην υλοπούηςη των τυπικών αρμοδιοτότων, όπωσ αυτϋσ 

καθορύζονται από το νόμο. Ενδεικτικό παρϊδειγμα κατακερματιςμού και επικϊλυψησ 

αρμοδιοτότων αποτελεύ ότι ςυνολικϊ 13 Τπουργεύα εύναι ςυνυπεύθυνα για 27 

λειτουργύεσ και αρμοδιότητεσ του τομϋα τουριςμού.8 

ε τομεύσ κομβικόσ ςημαςύασ, οι διαρθρωτικϋσ μεταρρυθμύςεισ απϋτυχαν να 

αντιμετωπύςουν ζητόματα δημόςιασ διακυβϋρνηςησ. Βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ 

κυβϋρνηςησ όπωσ η ςυλλογό φόρων ό η ςύνταξη του προώπολογιςμού δεν 

λειτούργηςαν ςωςτϊ. Πολλϋσ φιλόδοξεσ μεταρρυθμύςεισ δεν εφαρμόςτηκαν όπωσ θα 

ϋπρεπε. υγκεκριμϋνα, η ελληνικό ΔΔ μαςτιζόταν από μη αποδοτικϋσ δομϋσ, ανεπαρκό 

πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ και ϋλλειψη ςυντονιςμού. Σϋτοιου εύδουσ προβλόματα 

προώπόρχαν τησ οικονομικόσ κρύςησ, με ςημαντικό κόςτοσ για την ελληνικό οικονομύα 

και κοινωνύα.9 

                                                             

8 Η Ελλάδα 10 Χπόνια Μπποζηά, Πποζδιοπίζονηαρ ηο νέο Μονηέλο Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ, McKinsey & 

Company, Ιούνιορ 2012 

9 Έκθεζη ηος ΟΟΣΑ για ηην ελληνική Κενηπική Διοίκηζη (2011) 
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Διαδικαςίεσ 

Ϊχουν γύνει ςημαντικϊ βόματα ωσ προσ τη βελτύωςη τησ εςτύαςησ των υπουργεύων 

ςτισ ςτρατηγικϋσ τουσ λειτουργύεσ, με τη μεταβύβαςη τησ παροχόσ δημοςύων 

υπηρεςιών από την κεντρικό διούκηςη ςε αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ό ςτην τοπικό 

αυτοδιούκηςη. Η δημιουργύα Κϋντρων Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ) υπόρξε ϋνα 

μεγϊλο βόμα προσ αυτόν την κατεύθυνςη. Επύςησ με το νόμο 3966/2011 (Ωρθρο 57) 

ιδρύθηκε ςτο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ ΕΚΔΔΑ Μονϊδα 

Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (ΜΟΣΕΚ). Βαςικό αποςτολό τησ μονϊδασ εύναι η 

ςυγκϋντρωςη, επεξεργαςύα και διϊχυςη ςτοιχεύων και πληροφοριών ςε θϋματα 

ανϊπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού, καθώσ και ειςαγωγόσ οργανωτικών αλλαγών 

λειτουργύασ και καινοτομικών μεθόδων, διαδικαςιών και προςεγγύςεων ςτη ΔΔ και την 

τοπικό αυτοδιούκηςη. 

ύμφωνα με την Ϊκθεςη τησ ΕΕ για την καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ (2014) η Ελλϊδα 

ςυγκαταλϋγεται ςτισ χώρεσ που υςτερούν ςτισ επιδόςεισ τόςο ωσ προσ την αντύληψη 

όςο και ωσ προσ την πραγματικό εμπειρύα διαφθορϊσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα το 99% των 

ελλόνων πολιτών που πιςτεύει ότι η διαφθορϊ εύναι ευρϋωσ διαδεδομϋνη ςτη χώρα 

αποτελεύ την υψηλότερη τιμό ανϊμεςα ςε όλα τα κρϊτη μϋλη (μϋςοσ όροσ ΕΕ 76%). 

Περύπου τα τρύα τϋταρτα των Ευρωπαύων (73%) θεωρούν ότι η δωροδοκύα και η χρόςη 

των γνωριμιών εύναι ςυχνϊ ο ευκολότεροσ τρόποσ για την εξυπηρϋτηςό τουσ από 

δημόςιεσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα τουσ, με την Ελλϊδα να ϋρχεται πϊλι ςτην πρώτη θϋςη 

με 93%. Επύςησ το 86% των Ελλόνων πολιτών θεωρεύ ότι η χρηματοδότηςη των 

πολιτικών κομμϊτων δεν υπόκειται ςε επαρκό διαφϊνεια και εποπτεύα με τον μϋςο 

όρο ςτην ΕΕ να ανϋρχεται ςτο 67%. Ευϊλωτοι τομεύσ ςτη διαφθορϊ αποτελούν η αςτικό 

ανϊπτυξη, ο καταςκευαςτικόσ κλϊδοσ, η φορολογικό διούκηςη, ο περιβαλλοντικόσ 

ςχεδιαςμόσ καθώσ και οι υπηρεςύεσ δημόςιασ υγεύασ, ενώ ο κύνδυνοσ διαφθορϊσ εύναι 

υψηλότεροσ ςε περιφερειακό και τοπικό επύπεδο, όπου οι ϋλεγχοι, οι ιςορροπύεσ και η 

εςωτερικό εποπτεύα τεύνουν να εύναι ελλιπϋςτεροι από ό, τι ςε κεντρικό επύπεδο.10 

Για την ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ ςτη δημόςια διούκηςη εφαρμόζεται από το 2010 η 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη όλων των διοικητικών πρϊξεων ςτο διαδύκτυο 

(http://diavgeia.gov.gr). Αξιοςημεύωτο εύναι ότι το πρόγραμμα Διαύγεια (ν.3861/2010) 

υπερκϋραςε τισ απαιτόςεισ του Μνημονύου με την ανϊρτηςη όλων των διοικητικών 

πρϊξεων τησ δημόςιασ διούκηςησ και όχι μόνο των ςχετιζόμενων με τα δημόςια ϋξοδα, 

αποτελώντασ μύα πανευρωπαώκό βϋλτιςτη πρακτικό . 

Επύςησ το 2010 ψηφύςτηκε ο Ν.3886/2010 που επιφϋρει αλλαγϋσ ςτην διαδικαςύα 

ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, ενώ ςύμφωνα με το Ν.4155/2013 και τισ τροποποιόςεισ 

αυτού, το Εθνικό ύςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) θα τεθεύ ςε 

ιςχύ με ημερομηνύεσ ορόςημα: 1/7/2014 για την κεντρικό διούκηςη, 1/10/2014 για την 

Γενικό Κυβϋρνηςη, 1/1/2015 για την Κεντρικό Κυβϋρνηςη και 1/10/2015 για το ςύνολο του 

δημοςύου τομϋα. Σο ΟΠ επιτρϋπει την υποβολό αιτημϊτων και την ϋγκριςό τουσ, τον 

προγραμματιςμό, τη διαδικαςύα προκόρυξησ, υποβολόσ προςφορών και ενςτϊςεων, 

αξιολόγηςησ, ανϊθεςησ, ςύναψησ και εκτϋλεςησ όλων των Δημοςύων υμβϊςεων. 

                                                             

10 Έκθεζη ηηρ ΕΕ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ διαθθοπάρ (3.2.2014) 
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υγχρόνωσ προωθεύται η υλοπούηςη ατζϋντασ καλύτερησ νομοθϋτηςησ και μεύωςησ 

των διοικητικών βαρών ςε πολύτεσ και επιχειρόςεισ. Η εν λόγω μεταρρύθμιςη, που 

περιλαμβϊνει και κωδικοποιόςεισ τησ υπϊρχουςασ νομοθεςύασ εύχαν ενταχθεύ ςτο 

ΕΠΔΜ 2007-2013. Ψςτόςο η ςημαντικό καθυςτϋρηςη που αντιμετώπιςαν τα 

ςυγκεκριμϋνα ϋργα οδόγηςαν ςτην αδυναμύα ολοκλόρωςησ ςτο ςύνολό τουσ. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα όποια επιτεύγματα δεν εύναι ιδιαύτερα γνωςτϊ. Αυτό ςημαύνει 

ότι η δημόςια αντύληψη για τη ΔΔ και την ικανότητϊ τησ για αλλαγό παραμϋνει 

ριζωμϋνη ςτο αρνητικό παρελθόν. Σην ύδια ςτιγμό, η εφαρμογό των μεταρρυθμύςεων 

αποδεύχθηκε εξαιρετικϊ δύςκολη. Οι μεταρρυθμύςεισ ςτην κεντρικό διούκηςη, 

απϋτυχαν να διαςφαλύςουν ιςχυρό, με ςυνεκτικό ςτρατηγικό και αποτελεςματικό 

δημόςια διακυβϋρνηςη.11 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη 

Η Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη (e-governance) αφορϊ ςτον εκςυγχρονιςμό του Κρϊτουσ 

και τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, με όχημα τισ Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών 

(ΣΠΕ), με ςτόχο το ριζικό μεταςχηματιςμό των υφιςτϊμενων διαδικαςιών και την 

αναβϊθμιςη των παρεχόμενων υπηρεςιών, ςε υπηρεςύεσ προςτιθϋμενησ αξύασ, 

προκειμϋνου η Διούκηςη να καταςτεύ αποτελεςματικότερη και αποδοτικότερη, 

εξαςφαλύζοντασ την ικανοπούηςη των αναγκών του κοινωνικού ςυνόλου και 

προϊγοντασ την ενεργό ςυμμετοχό των πολιτών. 

Σο ΤΔΜΗΔ εύναι το καθ’ ύλην αρμόδιο κυβερνητικό όργανο για την ϊςκηςη τησ 

κυβερνητικόσ πολιτικόσ ςτον τομϋα αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ςτη ΔΔ καθώσ και ςτο 

ςχεδιαςμό και το ςυντονιςμό υλοπούηςησ οριζόντιων ϋργων διοικητικόσ 

μεταρρύθμιςησ και ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτο ςύνολό τησ. 

Καταλύτη για την υλοπούηςη τησ Μεταρρύθμιςησ του Δημοςύου Σομϋα αποτελούν οι 

δρϊςεισ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ οι οπούεσ, θα λειτουργούν ςυμπληρωματικϊ και 

υποςτηρικτικϊ ςτισ κρύςιμεσ τομϋσ και διοικητικϋσ μεταρρυθμύςεισ, ενιςχύοντασ την 

προςβαςιμότητα και ςυμβϊλλοντασ δραςτικϊ ςτην αναβϊθμιςη του επιπϋδου των 

δημόςιων υπηρεςιών ςε όλο το φϊςμα τησ διοικητικόσ δρϊςησ. Παρϊλληλα θα 

εξαςφαλιςτεύ η ικανοπούηςη των αναγκών του κοινωνικού ςυνόλου και θα προαχθεύ η 

ενεργό ςυμμετοχό των πολιτών. 

Κυρύωσ κατϊ την τελευταύα προγραμματικό περύοδο, η Ελληνικό ΔΔ ϋκανε ςημαντικό 

προςπϊθεια υιοθϋτηςησ ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκςυγχρονιςμό τησ. Η 

λειτουργύα τησ κεντρικόσ διαδικτυακόσ πύλησ (ΕΡΜΗ), η εφαρμογό του 

προγρϊμματοσ «Διαύγεια», το ςύςτημα παροχόσ οικονομικών υπηρεςιών TAXIS, 

αποτελούν απτϊ αποτελϋςματα τησ προςπϊθειασ αυτόσ. Χηφύςτηκε ο νόμοσ πλαύςιο 

3979/2011 για την ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη (ΥΕΚ 138, 11/2011), και προκειμϋνου να 

βελτιωθεύ η ποιότητα τησ εξυπηρϋτηςησ των ςυναλλαςόμενων πολιτών και 

επιχειρόςεων με τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, εύναι απαραύτητη η ολοκλόρωςη του 

ςυςτόματοσ ΤΖΕΤΞΙ ΙΙ η οπούα αναμϋνεται να γύνει κατϊ την περύοδο 2014-2020. 

Επύςησ δημοςιεύτηκε ςε ΥΕΚ η Τπουργικό Απόφαςη κύρωςησ του πλαιςύου Παροχόσ 

Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ (ΤΑΠ/Υ.40.4//1/989, ΥΕΚ 1301/Β/12-4-2012). Σο 

Ελληνικό Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ (ΠΗΔ) εντϊςςεται 

                                                             

11 Έκθεζη ηος ΟΟΣΑ για ηην ελληνική Κενηπική Διοίκηζη (2011) 
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ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό παροχόσ υπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςε φορεύσ, 

επιχειρόςεισ και πολύτεσ. Σο ΠΗΔ περιϋχει τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα που 

απαιτούνται για την υλοπούηςη τησ γενικότερησ ςτρατηγικόσ και αρχιτεκτονικόσ του 

ΤΔΜΗΔ και προωθεύ την προςβαςιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεςιών τησ ΔΔ ςτουσ 

πολύτεσ με αναπηρύα. Σο ΠΗΔ εύναι η εθνικό εξειδύκευςη του Ευρωπαώκού Πλαιςύου 

Διαλειτουργικότητασ και αποτελεύ τον ακρογωνιαύο λύθο για την υλοπούηςη του 

Ευρωπαώκού Χηφιακού Θεματολογύου (Digital Agenda for Europe) ςτη χώρα. Η 

διαλειτουργικότητα με βϊςη το ευρωπαώκό ςχϋδιο δρϊςησ 2011-2015 (ICT for 

Government and Public Services - Action plan 2011-2015) εύναι ςε πρώτη προτεραιότητα, 

διότι αποτελεύ αναγκαύα ςυνθόκη για την υλοπούηςη διαςυνοριακών Ηλεκτρονικών 

Τπηρεςιών ςε Ευρωπαώκό επύπεδο. 

Η χώρα απϋχει αρκετϊ ακόμα από την επύτευξη τησ ουςιαςτικόσ ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ. Η προςπϊθεια προςϋγγιςόσ τησ ςυνοδεύτηκε από αςτοχύεσ που 

δημιούργηςαν αγκυλώςεισ ςε μύα δυςκύνητη κρατικό μηχανό, δημιουργώντασ 

ςωρευτικϊ χρόνιεσ παθογϋνειεσ και υςτερόςεισ. Ενδεικτικϊ τα ςυςτόματα 

χαρακτηρύζονται από πρόχειρο ςχεδιαςμό και ϋλλειψη προγραμματιςμού όςον αφορϊ 

ςτη χρηματοδότηςό τουσ ςε όλη τη διϊρκεια ζωόσ τουσ. Επύςησ τα ςυςτόματα του 

δημοςύου αν και προδιαγρϊφηκαν ϋτςι, επύ τησ ουςύασ δεν εξαςφαλύςτηκε η 

διαλειτουργικότητϊ τουσ κατϊ την παραγωγικό τουσ λειτουργύα. Εν γϋνει απουςιϊζει 

μύα κοινό αρχιτεκτονικό που να διαμορφώςει το πλαύςιο τησ δημόςιασ πληροφορικόσ 

με ενιαύα πρότυπα και πολιτικϋσ ςυμμόρφωςησ. 

Με βϊςη τα ανωτϋρω ςτην επόμενη περύοδο θα δοθεύ προτεραιότητα ςτη χρόςη 

πρακτικών ΣΠΕ και εργαλεύων ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ με ςτόχο τη 

διαλειτουργικότητα και ψηφιοπούηςη των εςωτερικών διοικητικών διαδικαςιών και 

την εςωτερικό επικοινωνύα τησ διούκηςησ με διακύνηςη δεδομϋνων και όχι εγγρϊφων. 

Προτεραιότητα αποτελεύ η δημιουργύα περιβϊλλοντοσ ψηφιακόσ 

ςυνεργαςύασ/επικοινωνύασ μεταξύ των υπηρεςιών και των ςτελεχών τησ δημόςιασ 

διούκηςησ καθώσ και η χρόςη ςύγχρονων, ενιαύων ό/και κοινών υποδομών τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ. 

το πλαύςιο αυτό περιλαμβϊνονται ψηφιακϋσ πολιτικϋσ που ςυνεπικουρούν ςτην 

αναδιοργϊνωςη του κρϊτουσ και ςτην εςωτερικό βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ, τησ 

αποδοτικότητασ και τησ οργϊνωςόσ του, αξιοποιώντασ τεχνολογικϊ εργαλεύα (π.χ. 

G2G υπηρεςύεσ, αναδιοργανώςεισ). Κατϊ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαμόρφωςη 

ενόσ νϋου περιβϊλλοντοσ και μιασ νϋασ κουλτούρασ λειτουργύασ τησ Δημόςιασ 

Διούκηςησ με μεγαλύτερη αποτελεςματικότητα, αξιοπιςτύα και παραγωγικότητα. 

Τομεακέσ Πολιτικέσ 

Σο ΕΠ «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020» θα ςυμβϊλλει ςτην αποτελεςματικό 

εφαρμογό διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων με ςτόχο την εφαρμογό των πολιτικών και 

την ενδυνϊμωςη του Δημόςιου τομϋα ςτη διαδικαςύα προώθηςησ τησ βιώςιμησ 

ανϊπτυξησ ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ και την αειφόρο ανϊπτυξη. Θεματικϋσ 

προτεραιότητεσ πολιτικόσ αποτελούν οι τομεύσ τησ: δημοςιονομικόσ-φορολογικόσ 

διαχεύριςησ, δικαιοςύνησ, υγεύασ, κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και εφαρμογόσ τησ 

μεταρρύθμιςησ «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» . 
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ημειώνεται ότι, ςτο πλαύςιο των χρηματοδοτικών δυνατοτότων του ΕΠ θα 

επιδιωχθεύ η υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ των ςυςτημικών δρϊςεων που αφορούν 

ςτον εκςυγχρονιςμό των δομών, ςτη βελτύωςη τησ λειτουργύασ και των διοικητικών 

διαδικαςιών, ςτην ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και ςτην αποτελεςματικό διαχεύριςη 

και ενδυνϊμωςη του ανθρώπινου δυναμικού τουσ ςε όλουσ τουσ φορεύσ τησ Γενικόσ 

Κυβϋρνηςησ (ιδύωσ ςτα Τπουργεύα, τουσ εποπτευόμενουσ φορεύσ, τισ Αποκεντρωμϋνεσ 

Διοικόςεισ, τισ Περιφϋρειεσ και τουσ Δόμουσ).. Η παρακολούθηςη τησ προόδου των 

ϋργων των προαναφερόμενων τομϋων πολιτικόσ θα γύνεται, εκτόσ των διαδικαςιών 

τησ τρϋχουςασ παρακολούθηςησ από τη ΔΑ, ςε διακριτό ενότητα τησ ετόςιασ ϋκθεςησ 

υλοπούηςησ του ΕΠ καθώσ και ςε διακριτό ενότητα τησ ημερόςιασ διϊταξησ τησ 

ςυνεδρύαςησ τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ. 

Φορολογική-Δημοςιονομική διαχείριςη 

Σο ςύςτημα φόρου ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων, αναμορφώθηκε το 

2010,τροποποιόθηκε περαιτϋρω το 2011 και το 2013. Τπϊρχουν πλϋον τρύα φορολογικϊ 

κλιμϊκια (που αντικαθιςτούν τα προηγούμενα οκτώ), με φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ 

από 22% ϋωσ 42% (εφαρμόζεται για ποςϊ ϊνω των 42.000 ευρώ) για το επαγγελματικό 

ειςόδημα που ςυνύςταται ςε μιςθούσ και ςυντϊξεισ. Όςον αφορϊ ςτη φορολόγηςη 

των επιχειρόςεων, ο Ν.4110/2012 μεταβϊλλει τα δεδομϋνα για τα καθαρϊ κϋρδη που θα 

δηλώνονται μετϊ την 1ηΙανουαρύου 2014. Αυξϊνει τον φορολογικό ςυντελεςτό ςε 26% 

αντύ του ςυντελεςτό 20% που εφαρμοζόταν προηγουμϋνωσ. Η αύξηςη του 

φορολογικού ςυντελεςτό των επιχειρόςεων ςυνοδεύτηκε από μεύωςη του 

ςυντελεςτό παρακρϊτηςησ φόρου για τισ διανομϋσ κερδών η οπούα εγκρύθηκε με ιςχύ 

από την 1η Ιανουαρύου 2014. Ο εν λόγω ςυντελεςτόσ θα μειωθεύ από 25 ςε 10% για τισ 

διανομϋσ μεριςμϊτων και τισ κεφαλαιοποιόςεισ κερδών. Με τον ςυντελεςτό 10% 

εξαντλεύται κϊθε περαιτϋρω φορολογικό υποχρϋωςη. Η φορολογικό μεταρρύθμιςη 

που προβλϋπεται να υλοποιηθεύ με περαιτϋρω αλλαγϋσ ςτουσ δικονομικούσ κώδικεσ 

κατϊ τουσ επόμενουσ μόνεσ αναμϋνεται να αποφϋρει καθαρϊ ϋςοδα τησ τϊξησ των 2 

δισ ευρώ, τησ οπούασ ο πλόρησ δημοςιονομικόσ αντύκτυποσ θα γύνει αιςθητόσ το 2014. 

Η ανϊγκη αντιμετώπιςησ των διαρθρωτικών αδυναμιών τησ φορολογικόσ διούκηςησ 

παραμϋνει επεύγουςα. Παρϊ τη δημιουργύα νϋου θεςμού προώθηςησ τησ 

μεταρρύθμιςησ, τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δημοςύων Εςόδων, μεεπικεφαλό ςτϋλεχοσ 

πενταετούσ θητεύασ, πρϋπει ακόμη να καταβληθούν προςπϊθειεσ επανεςτύαςησ τησ 

φορολογικόσ διούκηςησ ςε μια ςυγκεντρωτικό και αποτελεςματικό δομό που εςτιϊζει 

ςτη βελτύωςη των φοροειςπρακτικών μηχανιςμών και ςτην καταπολϋμηςη τησ 

φοροδιαφυγόσ.12 

Σο ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 θα ςυμβϊλει ςτην επύτευξη των παρακϊτω ςτόχων τησ 

ςτρατηγικόσ του Τπουργεύου Οικονομικών για την επόμενη προγραμματικό περύοδο: 

1. Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ φορολογικόσ διούκηςησ 

Αφορϊ ςε μεταρρυθμύςεισ τησ φορολογικόσ διούκηςησ με ςυγκεκριμϋνα μϋτρα 

για την ανϊπτυξη ενόσ δικαιότερου και αποτελεςματικότερου φορολογικού πλαιςύου 

τόςο των φυςικών όςο και των νομικών προςώπων αλλϊ και για την προώθηςη τησ 

                                                             

12 Εςπωπαϊκή Επιηποπή « Αξιολόγηζη ηος εθνικού ππογπάμμαηορ μεηαππςθμίζεων και ηος 

ππογπάμμαηορ ζηαθεπόηηηαρ ηος 2013 για ηην ΕΛΛΑΔΑ» 
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καταπολϋμηςησ τησ απϊτησ και τησ διαφθορϊσ. Η ενύςχυςη δρϊςεων για την εύςπραξη 

των χρεών προσ το δημόςιο, το ςύςτημα επύλυςησ φορολογικών διαφορών, η 

ενύςχυςη των φορολογικών ελϋγχων και η μεύωςη τησ αποφυγόσ φόρων και τελών 

εύναι από τισ εμβληματικϋσ πρωτοβουλύεσ που θα υποςτηριχθούν. 

2. Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ δημοςιονομικόσ διούκηςησ 

Αφορϊ ςτο μακροπρόθεςμο πλαύςιο λειτουργύασ τησ δημοςιονομικόσ 

διαχεύριςησ, ςύμφωνα με το οπούο: 

 Κϊθε υπουργεύο θα εύναι υπεύθυνο για τη διαχεύριςη του προώπολογιςμού του 

ςε όλα τα ςτϊδια του (κατϊρτιςη, ψόφιςη, εκτϋλεςη, παρακολούθηςη τησ 

εκτϋλεςησ, λογιςτικό, δημοςιονομικϋσ αναφορϋσ). Η διαχεύριςη θα εύναι 

ςύμφωνη με το ιςχύον νομικό και δημοςιονομικό πλαύςιο και τελεύ υπό την 

εποπτεύα και καθοδόγηςη του Τπουργεύου Οικονομικών 

 Κϊθε υπουργεύο θα εύναι υπεύθυνο για τουσ φορεύσ που εποπτεύει 

 Σο Τπουργεύο Οικονομικών εύναι υπεύθυνο για το ςυντονιςμό τησ 

δημοςιονομικόσ πολιτικόσ, την παρακολούθηςη του Προώπολογιςμού τησ 

Κεντρικόσ και τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ και την υλοπούηςη του Μεςοπρόθεςμου 

Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ 

3. Βελτύωςη και ανϊπτυξη των υποδομών και των ςυςτημϊτων ΣΠΕ 

Αφορϊ ςτη βελτύωςη και ανϊπτυξη των υποδομών και των ςυςτημϊτων ΣΠΕ 

καθώσ και ςτην αναβϊθμιςη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με ςτόχο τη βϋλτιςτη 

εξυπηρϋτηςη εφαρμογών και ςυναλλαςςομϋνων. 

4. Ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και λοιπϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ 

Αφορϊ ςτην ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Τπουργεύου 

Οικονομικών με δρϊςεισ που ϊπτονται τησ καλύτερησ διούκηςησ, διαχεύριςησ και 

κατϊρτιςόσ του. 

Ενδεικτικϊ ϋργα που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν: 

 Εφαρμογό απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών ςε παρεχόμενεσ 

ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ και υφιςτϊμενα Πληροφοριακϊ υςτόματα τησ ΓΓΔΕ 

 Τλοπούηςη αναδιοργϊνωςησ υπηρεςιών Τπουργεύου Οικονομικών – Μελϋτεσ 

Πρότυπησ ΔΟΤ και Πρότυπου Σελωνεύου 

 Εφαρμογό τησ Μεταρρύθμιςησ του Δημοςιονομικού υςτόματοσ ςτην 

Κεντρικό Διούκηςη και τη λοιπό Γενικό Κυβϋρνηςη 

Δικαιοςύνη 

Η ςυνεχιζόμενη οικονομικό και χρηματοπιςτωτικό κρύςη ςτην ΕΕ αποτελεύ καταλύτη 

για βαθιϋσ αλλαγϋσ. ε αυτό τη διαδικαςύα μεταρρύθμιςησ, το εθνικό ςύςτημα 

δικαιοςύνησ, διαδραματύζει βαςικό ρόλο ςτην αποκατϊςταςη τησ εμπιςτοςύνησ και 

την προώθηςη τησ ανϊπτυξησ. Ϊνα αποτελεςματικό και ανεξϊρτητο δικαςτικό 

ςύςτημα ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη του αιςθόματοσ αςφϊλειασ δικαύου και 

ςταθερότητασ. Οι αποφϊςεισ τησ δικαιοςύνησ οφεύλουν να εύναι ϋγκαιρεσ και ϊμεςα 

εκτελϋςιμεσ, ςτοιχεύα που ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη του επιχειρηματικού 

περιβϊλλοντοσ. Σαυτόχρονα υποςτηρύζουν το αύςθημα εμπιςτοςύνησ για ϋναρξη 

επιχειρόςεων, εκτϋλεςη ςυμβϊςεων, διευθϋτηςη ιδιωτικών χρεών, προςταςύα τησ 
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ιδιοκτηςύασ και ϊλλων δικαιωμϊτων του πολύτη. 13Οι εντοπιςμϋνεσ ελλεύψεισ ςτον 

τομϋα τησ Δικαιοςύνησ αφορούν: 

 την καθυςτϋρηςη απονομόσ Δικαιοςύνησ 

 τη ςυμφόρηςη και δυςλειτουργύα του ωφρονιςτικού υςτόματοσ 

 τισ υποδομϋσ των φορϋων τησ Δικαιοςύνησ και του ωφρονιςτικού 

υςτόματοσ 

Η ςτρατηγικό ςτόχευςη του Τπουργεύου Δικαιοςύνησ αφορϊ ςτην αναβϊθμιςη των 

υπηρεςιών (δικαιοςύνησ και ςωφρονιςτικού ςυςτόματοσ) προσ την κοινωνύα και ςτη 

βελτιςτοπούηςη τησ διούκηςησ των υπηρεςιών του Τπουργεύου. 

Σην περύοδο 2010-2012 δόθηκε προτεραιότητα ςτη μεύωςη του φόρτου των 

καθυςτερούμενων δικαςτικών υποθϋςεων ςτα δικαςτόρια. Ο ελληνικόσ κώδικασ 

πολιτικόσ δικονομύασ τελεύ υπό αναθεώρηςη προκειμϋνου να ευθυγραμμιςτεύ με τισ 

διεθνεύσ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ. Προκειμϋνου να μειωθούν οι καθυςτερόςεισ ςτη 

διοικητικό δικαιοςύνη, θα καθιερωθεύ ϋνασ μηχανιςμόσ αναθεώρηςησ των διοικητικών 

υποθϋςεων. Ϊχει ξεκινόςει ο εξορθολογιςμόσ και η οργϊνωςη των πρωτοδικεύων. Σο 

ϋργο «Ολοκληρωμϋνο ύςτημα Διαχεύριςησ Δικαςτικών Τποθϋςεων για την Πολιτικό 

και Ποινικό Διαδικαςύα» - Α’ Υϊςη, το οπούο υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2007-

2013, αφορϊ ςτην κεντρικό μηχανογρϊφηςη των δικαςτηρύων ςε επιλεγμϋνεσ 

εφετειακϋσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ (Αθηνών, Πειραιϊ, Θεςςαλονύκησ, Φαλκύδασ). 

Προτεραιότητα αποτελεύ ο ςχεδιαςμόσ πλαιςύου επιδόςεων και λογοδοςύασ των 

δικαςτηρύων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυλλογόσ ςτοιχεύων και τησ κατϊρτιςησ 

δικαςτικών ςτατιςτικών. Η ανϊπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικόσ δικαιοςύνησ ςτα 

δικαςτόρια ϋχει ξεκινόςει για τα κύρια δικαςτόρια. Θα πρϋπει να καλύψει την 

πλειονότητα των υποθϋςεων το 2015 και να επεκταθεύ ςε ολόκληρη τη χώρα το 2017. 

Για την καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ, το Τπουργεύο Δικαιοςύνησ κατϊρτιςε το 

απαιτούμενο «ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο δρϊςησ», με ειδικϊ μϋτρα για τη φορολογικό 

διούκηςη. Η ςτρατηγικό του Τπουργεύου Δικαιοςύνησ για την επόμενη προγραμματικό 

περύοδο αποτελεύται από τουσ παρακϊτω ςτόχουσ: 

1. Βελτύωςη των υπηρεςιών δημόςιασ διούκηςησ του δικαςτικού ςυςτόματοσ 

Αφορϊ ςτη βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ του πολύτη με την αναβϊθμιςη τησ 

ποιότητασ και τησ ταχύτητασ εξυπηρϋτηςησ/ απόδοςησ τησ δικαιοςύνησ. Σαυτόχρονα 

αναβαθμύζεται η λειτουργύα του δικαςτικού ςυςτόματοσ με αποτϋλεςμα την αύξηςη 

τησ αποδοτικότητϊσ του. 

2. Βελτύωςη του ωφρονιςτικού ςυςτόματοσ και τησ αντεγκληματικόσ πολιτικόσ 

Αφορϊ ςτη βελτύωςη τησ διούκηςησ και αποδοτικότητασ του ςωφρονιςτικού 

ςυςτόματοσ και ςτην αναβϊθμιςη των μηχανιςμών πρόληψησ και επανϋνταξησ 

Σο ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 θα ςυμβϊλει με τη χρηματοδότηςη ϋργων ςτην επύτευξη του 

ςτόχου 1. Ενδεικτικϊ ϋργα που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν: 

Για την επύτευξη του ςτόχου ενδεικτικϋσ δρϊςεισ που θα υλοποιηθούν αποτελούν: 

 Ολοκληρωμϋνο ύςτημα Διαχεύριςησ Δικαςτικών Τποθϋςεων για την Πολιτικό 

και Ποινικό Διαδικαςύα Β' Υϊςη 

                                                             

13 The EU justice scoreboard, 2013 
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 Βελτιςτοπούηςη τησ ροόσ ποινικόσ, πολιτικόσ και διοικητικόσ διαδικαςύασ 

 Αναβϊθμιςη εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ και υποδομών τησ Εθνικόσ χολόσ 

Δικαςτικών Λειτουργών 

Υγεία 

Ο τομϋασ Τγεύασ βρύςκεται αντιμϋτωποσ με τισ ολοϋνα αυξανόμενεσ δημοςιονομικϋσ 

και ςυνακόλουθεσ κοινωνικϋσ επιπτώςεισ τησ εξαετούσ οικονομικόσ ύφεςησ,ςε πολύ 

μεγϊλο ποςοςτό του πληθυςμού. Σύθεται υπό αμφιςβότηςη η βιωςιμότητα του 

μοντϋλου παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, αναδεικνύοντασ ωσ προτεραιότητα τον 

εξορθολογιςμό τησ ςχϋςησ κόςτουσ-αποτελϋςματοσ του ςυςτόματοσ υγεύασ. 

Ψσ απόρροια των ανωτϋρω, ςτον πύνακα κατϊταξησ των ςυςτημϊτων υγειονομικόσ 

περύθαλψησ ςτην Ευρώπη, η Ελλϊδα ϋχει υποχωρόςει ςτην 25η θϋςη ςε πλόθοσ 35 

χωρών, από την 22η θϋςη που βριςκόταν το 2012, δεδομϋνου ότι πολλού δεύκτεσ του 

κλϊδου υγειονομικόσ περύθαλψησ επηρεϊςτηκαν αρνητικϊ από την κρύςη. 

Σαυτόχρονα, η επιδεύνωςη του επιπϋδου υγεύασ του πληθυςμού ςε ςυνδυαςμό με τη 

μεύωςη του μϋςου ιδιωτικού ειςοδόματοσ οδόγηςε ςε ςημαντικό αύξηςη του 

πληθυςμού που απευθύνθηκε ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ υγεύασ, με αποτϋλεςμα την 

υπϋρμετρη επιβϊρυνςό του. 

Βϊςει τησ ϋκθεςησ του ΟΟΑ για την υγεύα, οι ςυνολικϋσ δαπϊνεσ υγεύασ ςτη χώρα 

μειώθηκαν κατϊ 30% μεταξύ των ετών 2009 και 2013, ενώ προ κρύςησ υπόρχε μύα 

αυξητικό τϊςη του 5% ετηςύωσ. Η πτώςη των δαπανών για την Τγεύα ςτην Ελλϊδα εύναι 

η μεγαλύτερη που παρατηρόθηκε μεταξύ των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, και 

οφεύλεται κυρύωσ ςτισ ςυνϋπειεσ τησ χρηματοοικονομικόσ κρύςησ, αλλϊ και ςτον 

εξορθολογιςμό των όποιων υπερκοςτολογόςεων14. το πλαύςιο του εθνικού 

προγρϊμματοσ μεταρρυθμύςεων ςτο χώρο τησ υγεύασ ϋχουν πραγματοποιηθεύ οι 

παρακϊτω ενδεικτικϋσ ενϋργειεσ: 

 Από τον Ιανουϊριο του 2013 ο ΕΟΠΤΤ (ςόμερα ΠΕΔΤ) αγορϊζει απευθεύασ τισ 

υπηρεςύεσ των νοςοκομεύων που υπόκεινται ςε Κλειςτϊ Ενοποιημϋνα 

Νοςόλεια και Ομοιογενεύσ Διαγνωςτικϋσ Κατηγορύεσ (KEN - DRGs). 

 Αναθεώρηςη προσ τα κϊτω των τιμών των φαρμϊκων ςύμφωνα με τισ 3 χώρεσ 

τησ ΕΕ με τισ χαμηλότερεσ τιμϋσ. 

 Περύπου το 50% του όγκου των φαρμϊκων που πωλούνται από τα δημόςια 

νοςοκομεύα εύναι γενόςημα με τιμϋσ χαμηλότερεσ των πρωτότυπων 

φαρμϊκων. 

 Εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ ςυνταγογρϊφηςησ ςε όλα τα νοςοκομεύα, κϋντρα 

υγεύασ και ιατρεύα. 

 ύςτημα διατόρηςησ ηλεκτρονικού φακϋλου αςθενούσ υπό ανϊπτυξη 

Η εθνικό ςτρατηγικό για την υγεύα αφορϊ ςτην πρόληψη, προςταςύα και προαγωγό 

τησ υγεύασ, καθώσ και ςτην πρόληψη αςθενειών, ςτη μεύωςη τησ νοςηρότητασ και 

ςτην παροχό βαςικόσ φροντύδασ προσ το ςύνολο του πληθυςμού. Όπωσ εύναι γνωςτό, 

το υφιςτϊμενο δημοςιονομικό πλαύςιο, παρϊ τισ παραπϊνω ανϊγκεσ, θα ςυνεχύζει να 

εφαρμόζει αυςτηρούσ περιοριςμούσ ςτη διαθϋςιμη χρηματοδότηςη του Εθνικού 

                                                             

14 Health at a Glance 2013, OECD 
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υςτόματοσ Τγεύασ. Παρϊλληλα, λόγω τησ κρύςησ η ιδιωτικό δαπϊνη για υπηρεςύεσ 

υγεύασ φαύνεται να ςυμπιϋζεται ςημαντικϊ. Λαμβϊνοντασ υπόψη τα ανωτϋρω, 

απαιτούνται ςημαντικϋσ διαρθρωτικϋσ μεταβολϋσ ςτο ςύςτημα υγεύασ προκειμϋνου 

αυτό, αυξϊνοντασ την (οικονομικό) αποδοτικότητα και (ιατρικό) αποτελεςματικότητϊ 

του, να μετριϊςει ό και να ιςοφαρύςει τισ απώλειεσ πόρων, οδηγούμενο ςταδιακϊ ςε 

μια κατϊςταςη που χαρακτηρύζεται από δικαιότερη πρόςβαςη ςε ποιοτικότερεσ 

υπηρεςύεσ με χαμηλότερη δαπϊνη. 

Ο βαςικόσ ςτρατηγικόσ ςτόχοσ του τομϋα υγεύασ που θα χρηματοδοτηθεύ ςτο πλαύςιο 

του ΕΠΜΔΣ 2014 – 2020 εύναι: 

1. Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ του υςτόματοσ 

Τγεύασ, αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών 

Η μεταρρύθμιςη του Σομϋα τησ Τγεύασ ςτην Ελλϊδα προώποθϋτει τη ριζικό 

αναδιϊταξη του υφιςτϊμενου εθνικού μοντϋλου παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, 

προκειμϋνου να βελτιωθεύ η ςχϋςη κόςτουσ–αποτελϋςματοσ που χαρακτηρύζει το 

ςημερινό ςύςτημα. Οι επενδύςεισ που θα πραγματοποιηθούν ςτον Σομϋα θα 

διαςφαλύζουν την αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών υγεύασ 

προσ τουσ πολύτεσ, την ορθολογικό λειτουργύα και διαχεύριςη των υπηρεςιών του 

Τπουργεύου και των εποπτευόμενων Υορϋων, την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων λογοδοςύασ 

(ςυςτημικόσ και ατομικόσ) καθώσ και τη ςυνεχό μϋτρηςη τησ αποδοτικότητασ και 

αποτελεςματικότητασ (κόςτοσ ςε ςχϋςη με τα αποτϋλεςμα). 

2. Διαςφϊλιςη τησ οικονομικόσ βιωςιμότητασ του ςυςτόματοσ υγεύασ 

Αφορϊ ςτην ειςαγωγό και εφαρμογό νϋων μεθόδων και προτύπων λειτουργύασ 

του ςυςτόματοσ Τγεύασ, όπωσ αυτϋσ προδιαγρϊφονται ςτο υπογεγραμμϋνο ςύμφωνο 

δημοςιονομικόσ ςταθερότητασ. 

3. Αναβϊθμιςη των ανθρώπινων πόρων του Σομϋα Τγεύασ 

Αφορϊ ςτην ανϊπτυξη πολιτικών αξιολόγηςησ τόςο του Ιατρικού όςο και του 

διοικητικού προςωπικού του Σομϋα. Προβλϋπεται ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη 

ςτοχευμϋνων προγραμμϊτων εκπαύδευςησ του προςωπικού ςε επιςτημονικϊ 

αντικεύμενα, ςε νϋεσ διαδικαςύεσ και ςυςτόματα λειτουργύασ, ςτισ διαρθρωτικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ καθώσ και εξειδικευμϋνων προγραμμϊτων εξατομικευμϋνησ 

θεωρητικόσ και πρακτικόσ εκπαύδευςησ. 

Σο ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 θα ςυμβϊλει με τη χρηματοδότηςη ϋργων ςτην επύτευξη όλων 

των ςτόχων του τομϋα υγεύασ. Ενδεικτικϊ ϋργα που θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν: 

 Ενδυνϊμωςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Αςφϊλιςη Τγεύασ και 

Ενδυνϊμωςη του ΕΟΠΤΤ 

 Βελτύωςη των Παρεχόμενων Τπηρεςιών Πρωτοβϊθμιασ Τγεύασ με ςτόχο τον 

Περιοριςμό τησ Προςφυγόσ ςε εξειδικευμϋνεσ Νοςοκομειακϋσ Τπηρεςύεσ 

 Ειςαγωγό ςύγχρονων Διαδικαςιών Προμηθειών – Κεντροπούηςη Προμηθειών 

 

Κοινωνική Αςφάλιςη 

Σο ςημαντικότερο ςτοιχεύο τησ διαδοχικόσ αςφϊλιςησ, πϋραν του ςυνυπολογιςμού 

των χρόνων αςφϊλιςησ που διανύθηκαν ςε διαφορετικούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, 

εύναι η δυνατότητα του αςφαλιςμϋνου να αιτηθεύ τη ςύνταξό του από ϋνα μόνο 



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 22  

 

αςφαλιςτικό φορϋα, τον τελευταύο ςτον οπούο αςφαλύςτηκε. Για την κρύςη του 

ςυνταξιοδοτικού δικαιώματοσ και την απονομό τησ ςύνταξησ κϊθε διαδοχικϊ 

αςφαλιςμϋνου εργαζόμενου, αρμόδιοσ εύναι ϋνασ μόνον εκ των αςφαλιςτικών 

φορϋων ςτουσ οπούουσ ϋχει διανύςει αςφαλιςτικό βύο, ο οπούοσ καθορύζεται με βϊςη 

τισ διατϊξεισ των ϊρθρων14 του Ν.1902/90 και 6 του Ν4202/61 και ονομϊζεται 

απονϋμων τη ςύνταξη αςφαλιςτικόσ φορϋασ. 

Για την επόμενη προγραμματικό περύοδο η Γενικό Γραμματεύα Κοινωνικών 

Αςφαλύςεων ϋχει θϋςει τουσ παρακϊτω ςτρατηγικούσ ςτόχουσ: 

1. Βϋλτιςτη υποςτόριξη τησ μεταρρύθμιςησ των αςφαλιςτικών δομών 

2. Αύξηςη τησ αποδοτικότητασ και αποτελεςματικότητασ των επιχειρηςιακών 

διαδικαςιών των εμπλεκομϋνων φορϋων ςτην Κοινωνικό Αςφϊλιςη 

3. Βϋλτιςτη αξιοπούηςη υφιςτϊμενων δομών και ςυςτημϊτων 

4. Βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ των πολιτών, τόςο όςον αφορϊ ςτην επιτϊχυνςη 

τησ απονομόσ ςύνταξησ, όςο και ςτην ταχύτητα διεκπεραύωςησ των 

αιτημϊτων τουσ για υπηρεςύεσ κλϊδου αςφϊλιςησ, ςυντϊξεων και παροχών 

Σο ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 θα ςυμβϊλει με τη χρηματοδότηςη ϋργων ςτην επύτευξη όλων 

των ςτόχων του τομϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. Ενδεικτικϊ ϋργα που θα 

χρηματοδοτηθούν αποτελούν: 

 Οικονομικό Μεταρρύθμιςη των ΥΚΑ και Βελτιςτοπούηςη του Μηχανιςμού 

Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Οικονομικών Πόρων τουσ για τη Διαςφϊλιςη τησ 

Βιωςιμότητασ του Αςφαλιςτικού υςτόματοσ 

 Ϊκδοςη ύνταξησ ςε μύα ημϋρα του ΙΚΑ 

 

Εφαρμογή τησ μεταρρύθμιςησ «Πρόγραμμα Καλλικράτησ» 

Από τον Ιανουϊριο 2011 ϊρχιςε η εφαρμογό του νόμου για τη μεταρρύθμιςη τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ με την ονομαςύα «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ». το πλαύςιο αυτό, 

52 νομαρχύεσ ςυνενώθηκαν ςε 13 Περιφϋρειεσ, ο αριθμόσ των δόμων μειώθηκε από 

1034 ςε 325 και οι δημοτικϋσ επιχειρόςεισ από 6000 ςε 1500. Παρϊλληλα, για την 

εφαρμογό τησ Α΄ φϊςησ του «Προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ» εκπονόθηκε Επιχειρηςιακό 

χϋδιο το οπούο περιελϊμβανε τισ 4 οριζόντιεσ δρϊςεισ: α) αναδιοργϊνωςη, διοικητικόσ 

εκςυγχρονιςμόσ και λειτουργικόσ εξορθολογιςμόσ μϋςω απλοπούηςησ και μεταφορϊσ 

αρμοδιοτότων, β) ψηφιακόσ Δόμοσ/Περιφϋρεια/Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη, γ) 

επιμόρφωςη/εκπαύδευςη/κατϊρτιςη αιρετών κι εργαζομϋνων ςτην Αυτοδιούκηςη, δ) 

αξιολόγηςη Δόμων και Περιφερειών ςτο πλαύςιο τησ «Νϋασ Αρχιτεκτονικόσ τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» καθώσ 

και 18 ειδικϋσ δρϊςεισ, όπωσ ενδεικτικϊ την ανϊπτυξη και λειτουργύα βϊςησ 

οικονομικών δεδομϋνων των ΟΣΑ, την υποςτόριξη τησ προςαρμογόσ των οικονομικών 

υπηρεςιών, την ενοπούηςη – προςαρμογό των υφιςτϊμενων πληροφορικών 

ςυςτημϊτων κλπ. 

Σο επόμενο βόμα για την ολοκλόρωςη τησ αναδιοργϊνωςησ τησ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ εύναι η απλούςτευςη και προτυποπούηςη των διαδικαςιών λειτουργύασ 

των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεςιών. Προβλϋπεται η υλοπούηςη 

παρεμβϊςεων οι οπούεσ ενδεικτικϊ εντϊςςονται ςτισ ακόλουθεσ θεματικϋσ ενότητεσ: 
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 Εκπόνηςη προτύπων οργανιςμών και μεθοδολογιών εςωτερικόσ λειτουργύασ 

των ΟΣΑ, ενδεικτικϊ για τισ εξόσ αρμοδιότητεσ: Προγραμματιςμόσ, Ανϊπτυξη 

ΣΠΕ, Οικονομικό Διούκηςη, Σεχνικό Τπηρεςύα, Κοινωνικό Πολιτικό, Ανϊπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 Εκπαύδευςη ανθρώπινου δυναμικού για την υποςτόριξη του διοικητικού 

εκςυγχρονιςμού των ΟΣΑ 

 Οριζόντιεσ ενϋργειεσ και εκπαύδευςη του ανθρώπινου δυναμικού τησ Σοπικόσ 

για την εφαρμογό τησ ύμβαςησ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρύεσ 

Οι διαδικαςύεσ λειτουργύασ θα απλοποιηθούν και τυποποιηθούν με ςκοπό: 

 τη μεύωςη χρόνου και κόςτουσ λειτουργύασ 

 την κατϊργηςη διαδικαςιών μη προςτιθϋμενησ αξύασ 

 την αναδιοργϊνωςη των υπηρεςιών και την περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ 

 την ταχύτερη και καλύτερη εςωτερικό λειτουργύα των οργανιςμών, τη 

βελτύωςη τησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μεταξύ των υπηρεςιών 

 την ενύςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ και τησ διαφϊνειασ τησ λειτουργύασ τησ 

Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ 

 τη βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ πολύτεσ και επιχειρόςεισ και 

τησ προςπελαςιμότητασ ςε αυτϋσ 

 την υποςτόριξη ςτη λόψη των αποφϊςεων 

Σο ΕΠ ΜΔΣ 2014-2020 θα ςυμβϊλει με τη χρηματοδότηςη ϋργων ςτην αποτελεςματικό 

εφαρμογό του «Προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ», τη διεύρυνςη τησ αποκϋντρωςησ, την 

ενδυνϊμωςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τον 

εκςυγχρονιςμό τησ λειτουργύασ των ΟΣΑ. Ενδεικτικϊ ϋργα που θα χρηματοδοτηθούν 

αποτελούν: 

 Οργανωτικό και λειτουργικό αναδιοργϊνωςη των αποκεντρωμϋνων 

διοικόςεων 

 Προτυποπούηςη και απλούςτευςη των οριζόντιων διαδικαςιών λειτουργύασ 

των Δόμων και των Περιφερειών 

 Δημιουργύα Παρατηρητηρύου Περιφερειακόσ Διούκηςησ και Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ 
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Συμπεράςματα αναφορικά με την τρέχουςα κατάςταςη του Δημοςίου Τομέα 

Η ςυνολικό επύδοςη τησ δημόςιασ διούκηςησ ςτην Ελλϊδα εύναι ςαφώσ κατώτερη από 

τον μϋςο όρο τησ ΕΕ. Η εικόνα όςον αφορϊ την ποιότητα των δημόςιων υπηρεςιών, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ και τησ ποιότητασ των δημόςιων 

υπηρεςιών ςτην Ελλϊδα, εύναι πολύ αρνητικό (0,52 ςε ςύγκριςη με 1,18 ςτην ΕΕ). 

Η Ελλϊδα εύναι εγκλωβιςμϋνη ςόμερα ςε ϋνα θεςμικό και διοικητικό πλαύςιο που δεν 

επιτρϋπει την εφαρμογό διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων και πολιτικών, τη ςωςτό 

λειτουργύα του κρϊτουσ και τη δυναμικό για την αποκατϊςταςη τησ βιώςιμησ 

ανϊπτυξησ ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ. Για να υπϊρξει πραγματικό 

μεταρρύθμιςη προσ την πρόοδο και να διαφανεύ η αναπτυξιακό προοπτικό τησ χώρασ, 

η Ελλϊδα πρϋπει να θϋςει ωσ ύψιςτη προτεραιότητα την αντιμετώπιςη αυτόσ τησ 

κατϊςταςησ. 

Ο τρόποσ εφαρμογόσ των πολιτικών και μεταρρυθμύςεων αποτελεύ μεύζονα αδυναμύα, 

εξαιτύασ ενόσ ςυνδυαςμού αςθενούσ κεντρικόσ εποπτεύασ, ςύνθετου νομικού πλαιςύου 

και μιασ πολιτικόσ και διοικητικόσ νοοτροπύασ που ευνοεύ την παραγωγό νόμων αντύ 

τησ παραγωγόσ αποτελεςμϊτων. Η ϋλλειψη ςυντονιςμού υπονομεύει τισ 

μεταρρυθμύςεισ και την εφαρμογό πολιτικόσ, ιδύωσ όταν απαιτεύται ςυλλογικό δρϊςη. 

Η ϋλλειψη λογοδοςύασ ςυνδϋεται με την αναποτελεςματικότητα των διοικητικών 

ςυςτημϊτων που ϋχουν δημιουργηθεύ με την πϊροδο του χρόνου. Οι μεταρρυθμύςεισ 

και η εφαρμογό πολιτικόσ προςκρούουν επύςησ ςτην αναποτελεςματικό 

δημοςιονομικό διαχεύριςη που δεν ςυνδϋεται με τη μεταρρύθμιςη και τουσ πολιτικούσ 

ςτόχουσ. 

Η ουςιαςτικϊ ανύπαρκτη αξιοκρατικό και ορθολογικό διαχεύριςη των ανθρώπινων 

πόρων και η ϋλλειψη ςυνϋχειασ ςτη δημόςια διούκηςη εξαιτύασ πολιτικών 

παρεμβϊςεων ϋχουν δημιουργόςει με την πϊροδο των ετών μια αςθενό δημόςια 

διούκηςη, ϋλλειψη ικανότητασ λόψησ αποφϊςεων και θεςμικόσ μνόμησ όςον αφορϊ 

ςτην εφαρμογό μεταρρυθμύςεων και πολιτικών. Η ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και η 

παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ που να εύναι φιλικϋσ και προςβϊςιμεσ 

ςτουσ πολύτεσ με αναπηρύα παραμϋνουν ςε αρχικό ςτϊδιο, η διαςυνοριακό και 

διακρατικό ςυνεργαςύα αντιμετωπύζει καθυςτερόςεισ και δυςκολύεσ και υπϊρχουν 

ζωτικϋσ ελλεύψεισ ςτη ςυλλογό και διαχεύριςη των δημόςιων δεδομϋνων. Όλα αυτϊ 

εμποδύζουν την αποτελεςματικό και τεκμηριωμϋνη εφαρμογό μεταρρυθμύςεων και 

πολιτικών. 

Ωλλη μύα ςημαντικό πρόκληςη εύναι η αντιμετώπιςη τησ ςυςτημικόσ διαφθορϊσ. Σο 

2011, η Ελλϊδα κατεύχε, με μόλισ 3,4 μονϊδεσ με ϊριςτα το 10, την προτελευταύα θϋςη 

απ' όλα τα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ ςτον δεύκτη εκτιμώμενησ διαφθορϊσ τησ διεθνούσ 

διαφϊνειασ. ύμφωνα με την τελευταύα ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη 

διαφθορϊ, του 2011, ςχεδόν το ςύνολο των Ελλόνων πολιτών (98%) πιςτεύει ότι η 

διαφθορϊ εύναι ςοβαρό πρόβλημα τησ χώρασ. Κατϊ την εκτύμηςη τησ διεθνούσ 

διαφϊνειασ, η παραοικονομύα αντιπροςωπεύει το ϋνα τρύτο του ακαθϊριςτου εθνικού 

προώόντοσ τησ Ελλϊδασ και η φοροδιαφυγό ανϋρχεται περύπου ςε 20 δις. δολϊρια ΗΠΑ 

ετηςύωσ. Εκτιμϊται ότι το δωροδόκημα ςτην Ελλϊδα ανόλθε ςε 632 εκατ. το 2010. Αυτό 

περιορύζει τη ικανότητα τησ Ελλϊδασ να χρηματοδοτόςει επαρκώσ το δημόςιο τομϋα. 
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Απαιτούνται επύςησ μεταρρυθμύςεισ ςτο ελληνικό δικαςτικό ςύςτημα, διότι εύναι 

αναποτελεςματικό με βϊςη τα διεθνό πρότυπα. Οι πολύτεσ και οι επιχειρόςεισ πρϋπει 

να ϋχουν εμπιςτοςύνη ότι το δικαςτικό ςύςτημα θα παρϋχει αποτελεςματικϋσ λύςεισ 

και θα ςϋβεται τα δικαιώματϊ τουσ. Σο ςύςτημα χαρακτηρύζεται από περύπλοκεσ 

διαδικαςύεσ που ςυνεπϊγονται υπερβολικϋσ καθυςτερόςεισ ςτην εκδύκαςη των 

υποθϋςεων, με μεγϊλο όγκο ςυςςωρευμϋνων εκκρεμών υποθϋςεων.15 

Η κεντρικό διούκηςη εύναι απαραύτητη για τον ϋλεγχο, την καθοδόγηςη και τη 

διαχεύριςη ςυνολικϊ του δημόςιου τομϋα. Σα ςυμπερϊςματα τησ Ϊκθεςησ του ΟΟΑ, 

καταδεικνύουν ότι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, οι λειτουργύεσ εποπτεύασ και ελϋγχου δεν 

εκτελούνται αποτελεςματικϊ και επιπλϋον, ότι αδυναμύεσ και ανεπϊρκειεσ ςτη 

λειτουργύα τησ κεντρικόσ διούκηςησ τεύνουν να διαχϋονται ςτο ςύνολο του δημόςιου 

τομϋα. Παρϊ τισ προςπϊθειεσ μεταρρύθμιςησ, το Κϋντρο Διακυβϋρνηςησ διαθϋτει 

περιοριςμϋνεσ μόνο δυνατότητεσ να θϋςει ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ και 

προτεραιότητεσ, να καθοδηγόςει και να ςυντονύςει εξελύξεισ ςτα επιτελικϊ υπουργεύα 

και να διαςφαλύςει ότι οι πολιτικϋσ εφαρμόζονται αποτελεςματικϊ. 

Η αποςτολό και οι δυνατότητεσ ϊςκηςησ επιρροόσ του Κϋντρου Διακυβϋρνηςησ 

παραμϋνουν ανεπαρκώσ προςδιοριςμϋνεσ, περιοριςμϋνεσ και κατακερματιςμϋνεσ, 

ακόμη και μετϊ από προςπϊθειεσ για μεταρρύθμιςη. Αυτό γύνεται φανερό αφενόσ από 

τη μειωμϋνη ικανότητα να θϋςει ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ και προτεραιότητεσ 

πολιτικόσ που θα ακολουθηθούν από την υπόλοιπη κεντρικό διούκηςη, και αφετϋρου 

από την αναποτελεςματικό παρακολούθηςη εκτϋλεςησ του προώπολογιςμού. 

Πρόςφατεσ πρωτοβουλύεσ δεν ϋχουν ξεκϊθαρα ενταχθεύ ςε ϋνα ςυνεκτικό και 

ολοκληρωμϋνο πλαύςιο το οπούο θα επϋτρεπε πραγματικϊ ςτον ελληνικό Κϋντρο 

Διακυβϋρνηςησ να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ και - το ςημαντικότερο - να 

υποςτηρύξει τισ επεύγουςεσ μεταρρυθμύςεισ που απαιτούνται. Επομϋνωσ, χρειϊζεται οι 

υπϊρχουςεσ και οι νϋεσ οντότητεσ του Κϋντρου Διακυβϋρνηςησ να ςυνεργαςτούν 

προκειμϋνου να εξαςφαλύςουν την ηγεςύα που χρειϊζεται για να προωθηθούν 

μεταρρυθμύςεισ, μεταξύ των οπούων το απαραύτητο ςτρατηγικό όραμα, η λογοδοςύα, ο 

ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ, η ςυνοχό πολιτικών και η ςυλλογικό δϋςμευςη και η 

επικοινωνύα. Ϊτςι, θα διαςφαλιςτεύ ϋνασ ςυλλογικόσ διαχειριςτόσ τησ 

μεταρρυθμιςτικόσ ατζϋντασ, με την ςυντονιςμϋνη ςυνδιαχεύριςη τησ ατζϋντασ αυτόσ 

από τουσ φορεύσ που ςυγκροτούν το Κϋντρο Διακυβϋρνηςησ. Εν κατακλεύδι η ελληνικό 

δημόςια διούκηςη πρϋπει να αντιμετωπύςει: 

 Σην ανεπαρκό οργϊνωςη και διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Σην ανεπαρκό κατϊρτιςη του ανθρώπινου δυναμικού που αναλαμβϊνει 

διαρκώσ αυξανόμενα καθόκοντα με διαρκώσ μειούμενα κύνητρα 

 Σην ϋλλειψη πρακτικών εργαλεύων, νοοτροπύασ και ικανότητασ τησ κεντρικόσ 

διούκηςησ να καινοτομεύ, να παρακολουθεύ και να εφαρμόζει ςυνεκτικϋσ 

πολιτικϋσ, 

 Σην κατϊτμηςη των διοικητικών δομών με αλληλεπικαλυπτόμενεσ 

αρμοδιότητεσ, 

                                                             

15 Θϋςη των υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςχετικϊ με την ανϊπτυξη ςυμφωνύασ εταιρικόσ 
ςχϋςησ και προγραμμϊτων για την Ελλϊδα για την περύοδο 2014 – 2020 
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 Σην ανεπαρκό επικοινωνύα και ςυντονιςμό εντόσ και μεταξύ των υπουργεύων 

 Σο πολύπλοκο νομικό πλαύςιο με διοικητικϋσ διαδικαςύεσ υπερβολικϊ 

τυπολατρικϋσ και εςτιαςμϋνο ςτισ διαδικαςύεσ μϊλλον παρϊ ςτα 

αποτελϋςματα 

 Σην ϋλλειψη ςυςτηματικόσ ςυλλογόσ και διαχεύριςησ δεδομϋνων, απαραύτητων 

για την εφαρμογό τεκμηριωμϋνων μεταρρυθμύςεων 

 Σουσ προβληματικούσ μηχανιςμούσ για τον ϋλεγχο και την επύβλεψη 

διοικητικών μονϊδων, με ςυνακόλουθα προβλόματα διαφθορϊσ 

 Σην μειωμϋνη πολιτικό και επιτελικό προςόλωςη για την εφαρμογό ΣΠΕ και 

την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη. 

 Σην καθετοπούηςη, υψηλό διαςπορϊ, λειτουργικϋσ επικαλύψεισ και απουςύα 

διαλειτουργικότητασ - διαςύνδεςησ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων του 

Δημοςύου 
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Στρατηγική ΕΠ Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Τομέα 2014 - 2020 

Βϊςει τησ παραπϊνω ανϊλυςησ, προκύπτει ότι η δημόςια διούκηςη θα πρϋπει να εύναι 

ςε θϋςη να ανταπεξϋλθει ςε ολοϋνα και αυξανόμενεσ προκλόςεισ, τόςο ςε όρουσ 

αποτελεςματικότητασ όςο και ςε όρουσ αποδοτικότητασ, αξιοποιώντασ ςτο ϋπακρο 

διαρκώσ μειούμενουσ οικονομικούσ -και όχι μόνον- πόρουσ ςτο επύκεντρο μϊλιςτα 

ενόσ ιδιαύτερα ρευςτού και αβϋβαιου περιβϊλλοντοσ. Η αποτελεςματικότητϊ τησ 

αποτελεύ βαςικό προτεραιότητα τησ χώρασ δεδομϋνου ότι επηρεϊζει οριζόντια όλα τα 

επύπεδα παροχόσ υπηρεςιών, παραγωγόσ και ανϊπτυξησ και αποτελεύ ταυτόχρονα 

βαςικό προώπόθεςη για την αποτελεςματικό υλοπούηςη μεταρρυθμύςεων ςε όλουσ 

τουσ τομεύσ. 

Με φόντο την υφιςτϊμενη κατϊςταςη τησ δημόςιασ διούκηςησ και τισ ανϊγκεσ που 

διαμορφώνονται από αυτόν, απαιτεύται μύα εθνικό προςπϊθεια με ϋνα πειςτικό ςχϋδιο 

που αρθρώνεται ςτον κϊτωθι ρεαλιςτικό οραματικό ςτόχο: 

Στα επόμενα επτϊ χρόνια, η ελληνικό ΔΔ να καταςτεύ ςυνεκτικό, καλϊ ςυντονιςμϋνη, 

ευϋλικτη, εξωςτρεφόσ και προςανατολιςμϋνη ςτο αποτϋλεςμα, αποκαθιςτώντασ τη ςχϋςη 

εμπιςτοςύνησ του κρϊτουσ με τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ, παρϋχοντασ 

πολιτοκεντρικϋσ και ςυνεχώσ αναβαθμιζόμενεσ υπηρεςύεσ αποτελώντασ ϋτςι ϋναν από 

τουσ βαςικούσ πυλώνεσ για την ανϊκαμψη τησ χώρασ. 

Εντοπύζονται μεταρρυθμιςτικϋσ ανϊγκεσ που αφορούν εύτε αλλαγϋσ ςε οριζόντιουσ 

τομεύσ που διατρϋχουν το ςύνολο του Δημόςιου Σομϋα (αναδιοργϊνωςη διοικητικών 

δομών, εξορθολογιςμόσ βαςικών διοικητικών λειτουργιών, βϋλτιςτη αξιοπούηςη του 

ανθρώπινου δυναμικού και ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ και τησ λογοδοςύασ) εύτε αλλαγϋσ 

ςε κϊθετουσ τομεύσ πολιτικόσ (υγεύα, δικαιοςύνη, κοινωνικό αςφϊλιςη κ.ϊ.) που δεν 

ϊπτονται ϊμεςα τησ επιχειρηματικότητασ. 

Για μια επιτυχό διαδικαςύα μεταςχηματιςμού, η ςτρατηγικό για την Ευρώπη 2020 θα 

χρειαςτεύ μεγαλύτερη εςτύαςη, ςαφεύσ ςτόχουσ και διϊφανα κριτόρια αξιολόγηςησ τησ 

προόδου. Σούτο θα απαιτόςει ιςχυρό πλαύςιο διακυβϋρνηςησ που εκμεταλλεύεται τα 

μϋςα που ϋχει ςτη διϊθεςό του για να διαςφαλύςει ϋγκαιρη και αποτελεςματικό 

εφαρμογό. Σο όραμα αυτό, εναρμονιςμϋνο με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμύςεων, 

το θεματολόγιο για τη τρατηγικό Ευρώπη 2020 καθώσ και το κεύμενο θϋςεων τησ ΕΕ 

για την χώρα αποτυπώνεται ςτο ΕΠ ΜΔΣ με τουσ εξόσ διακριτούσ ςτρατηγικούσ 

ςτόχουσ: 

1. Ενύςχυςη τησ οργανωτικόσ, θεςμικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανότητϊσ τησ 

κεντρικόσ κυβϋρνηςησ και τησ αποκεντρωμϋνησ ΔΔ καθώσ και τησ 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, μϋςω του 

εκςυγχρονιςμού τουσ, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ αποτελεςματικότητασ, 

αποδοτικότητασ, διαφϊνειασ και λογοδοςύασ και τησ βελτύωςησ του 

ςυντονιςμού του δημόςιου τομϋα, με ςτόχο την καλλύτερη εξυπηρϋτηςη των 

πολιτών και των επιχειρόςεων. 

2. Ενύςχυςη τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτο Δημόςιο Σομϋα η οπούα ςε 

ςυνδυαςμό με ςυςτημικϋσ δρϊςεισ και πολιτικϋσ, θα αποτελϋςουν τα κύρια 

εργαλεύα μεταςχηματιςμού των υφιςτϊμενων διαδικαςιών και αναβϊθμιςησ 

των παρεχόμενων υπηρεςιών, ςε υπηρεςύεσ προςτιθϋμενησ αξύασ, 

καθιςτώντασ τη Διούκηςη αποτελεςματικότερη και αποδοτικότερη. 
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3. Ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόςιου τομϋα, μϋςω τησ 

βελτύωςησ τησ διαχεύριςησ του προςωπικού, τησ ορθολογικόσ κατανομόσ των 

ανθρώπινων πόρων, τησ ενύςχυςησ του ρόλου, τησ ςημαςύασ και τησ 

διαχεύριςησ των υψηλόβαθμων ςτελεχών καθώσ και τησ παροχόσ 

αναβαθμιςμϋνων υπηρεςιών κατϊρτιςησ/εκπαύδευςησ, με ςτόχο την ατομικό 

ανϊπτυξη των υπαλλόλων και την ανταπόκριςό τουσ ςτισ ανϊγκεσ των 

διαρθρωτικών και θεςμικών αλλαγών των μεταρρυθμύςεων. 

Οι παραπϊνω ςτρατηγικού ςτόχοι εξειδικεύονται ςε επιμϋρουσ ειδικούσ ςτόχουσ, 

προαναγγϋλλουν, εκτόσ των οριζόντιων, τομεακϋσ πολιτικϋσ και δρϊςεισ, και 

προώποθϋτουν την χρόςη εξειδικευμϋνων εργαλεύων με αιχμό τισ ΣΠΕ καταρτύζοντασ 

ϋτςι μια ςυνεκτικό ςτρατηγικό για την Μεταρρύθμιςη του Δημοςύου Σομϋα. 

Οι μεταρρυθμύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτουσ 3 ςτρατηγικούσ ςτόχουσ παρϋμβαςησ 

εξειδικεύονται ςε 7ειδικούσ ςτόχουσ οι οπούοι αποτελούν τον οδηγό για τη δημόςια 

διούκηςη του μϋλλοντοσ. Περιγρϊφουν λεπτομερώσ αλλαγϋσ ςτισ δομϋσ, ςτισ 

διαδικαςύεσ και ςτη διαχεύριςη ανθρώπινων πόρων που οδηγούν ςε μια 

εξορθολογιςμϋνη διοικητικό δομό, η οπούα θα παρϋχει υψηλού επιπϋδου υπηρεςύεσ 

προσ τουσ πολύτεσ. 

Ο πρώτοσ ςτρατηγικόσ ςτόχοσ διαρθρώνεται ςτουσ κϊτωθι ειδικούσ ςτόχουσ: 

1. Αύξηςη των τομϋων δημόςιασ δρϊςησ ςτουσ οπούουσ εφαρμόζονται νϋα 

ςυςτόματα και διαδικαςύεσ για την ενύςχυςη του επιτελικού χαρακτόρα τησ 

δημόςιασ διούκηςησ: Αφορϊ ςτη βελτύωςη του επιτελικού χαρακτόρα τησ 

Διούκηςησ και ςτην ενύςχυςη του ςυντονιςμού του Δημοςύου Σομϋα. κοπόσ 

εύναι η δημιουργύα μιασ ευϋλικτησ και καλϊ ςυντονιςμϋνησ διοικητικόσ δομόσ, 

ικανόσ να ανταποκρύνεται ςτισ τρϋχουςεσ προκλόςεισ και ανϊγκεσ αλλϊ και 

ικανόσ να προςαρμόζεται ςε αλλαγϋσ και ανϊγκεσ που θα παρουςιϊζονται ςτο 

μϋλλον. Επιδιώκεται η μετατροπό των δομών τησ κεντρικόσ διούκηςησ από 

δομϋσ υλοπούηςησ ςε δομϋσ διαμόρφωςησ, παρακολούθηςησ, ελϋγχου και 

αξιολόγηςησ των δημόςιων πολιτικών, μεταφϋροντασ ταυτόχρονα την 

εφαρμογό των πολιτικών αυτών και την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των 

επιχειρόςεων ςε αποκεντρωμϋνεσ δομϋσ. Βαςικόσ ςτόχοσ θα εύναι η 

αποτελεςματικότερη παρακολούθηςη και ϋλεγχοσ του κυβερνητικού ϋργου και 

τησ λειτουργύασ τησ δημόςιασ διούκηςησ ώςτε να εξαςφαλύζεται η 

ςυνεκτικότητα πολιτικών και επιχειρηςιακών λειτουργιών και, όπου 

απαιτεύται, να λαμβϊνονται διορθωτικϊ μϋτρα. 

2. Αύξηςη των φορϋων του δημοςύου τομϋα ςτουσ οπούουσ εφαρμόζονται ςχϋδια 

λειτουργικόσ αναδιοργϊνωςησ και απλοπούηςησ διοικητικών διαδικαςιών: 

Αφορϊ ςτον εκςυγχρονιςμό των δομών, ςτην απλοπούηςη και προτυποπούηςη 

τόςο των εςωτερικών διαδικαςιών και κανόνων λειτουργύασ των φορϋων του 

δημόςιου τομϋα όςο και των υπηρεςιών που παρϋχονται ςε πολύτεσ. Επύςησ θα 

προωθηθεύ η λειτουργύα μιασ διούκηςησ που θα εύναι προςανατολιςμϋνη ςτισ 

ανϊγκεσ των πολιτών. το πλαύςιο αυτό θα απλοποιηθούν υφιςτϊμενεσ 

εξωςτρεφεύσ διαδικαςύεσ που ςυνδϋονται με την ικανοπούηςη των πολιτών, θα 

τροποποιηθεύ κατϊλληλα το θεςμικό πλαύςιο και θα ςχεδιαςτούν νϋεσ 

διαδικαςύεσ, υπηρεςύεσ και εργαλεύα για την ταχύτερη και καλύτερη 

εξυπηρϋτηςη των πολιτών. 
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3. Αύξηςη των φορϋων του δημόςιου τομϋα που εφαρμόζουν ςυςτόματα 

ςτοχοθεςύασ, αξιολόγηςησ και εςωτερικού ελϋγχου για τη βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ και τησ διαφϊνειασ ςτη δημόςια διούκηςη: Αφορϊ ςτη 

βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ μϋςω τησ αξιολόγηςησ τησ εφαρμογόσ 

δημόςιων πολιτικών και τησ εφαρμογόσ ςυςτημϊτων διούκηςησ μϋςω ςτόχων. 

Παρϊλληλα η ενδυνϊμωςη των διαδικαςιών και μηχανιςμών εςωτερικού 

ελϋγχου τησ διούκηςησ, ςε ςυνδυαςμό με την ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ των 

πολιτών θα οδηγόςει ςτην ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ, τησ διαβούλευςησ και 

λογοδοςύασ και ςτην καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ ςτο δημόςιο τομϋα. 

το πλαύςιο του ςτρατηγικού ςτόχου βαςικϋσ κατηγορύεσ δρϊςεων αποτελούν η 

ενύςχυςη του ςυντονιςμού του κυβερνητικού ϋργου και των δημοςύων φορϋων, η 

ενύςχυςη τησ ςτρατηγικόσ ικανότητασ των επιτελικών φορϋων του Δημοςύου Σομϋα 

για την ανϊπτυξη και την παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ δημόςιων πολιτικών καθώσ 

και η κωδικοπούηςη τησ Νομοθεςύασ και η μεύωςη τησ πολυνομύασ και κακονομύασ. 

υγχρόνωσ προωθεύται η αναδιοργϊνωςη των φορϋων του Δημόςιου Σομϋα και η 

βελτύωςη τησ λειτουργύασ τουσ, η υλοπούηςη δρϊςεων μεύωςησ διοικητικών βαρών, 

απλούςτευςησ και προτυποπούηςησ υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ. Επύςησ 

υποςτηρύζεται η ανϊπτυξη και εφαρμογό ςυςτημϊτων διούκηςησ και αξιολόγηςησ των 

δημοςύων φορϋων μϋςω ςτόχων, η ενύςχυςη του εςωτερικού ελϋγχου ςτουσ φορεύσ 

του δημόςιου τομϋα, τησ διαφϊνειασ και τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ καθώσ 

και η ενύςχυςη τησ διαβούλευςησ και τησ λογοδοςύασ με τη ςυμμετοχό των πολιτών. 

Ο δεύτεροσ ςτρατηγικόσ ςτόχοσ διαρθρώνεται ςτουσ κϊτωθι ειδικούσ ςτόχουσ: 

1. Αύξηςη των φορϋων και ςυςτημϊτων του δημοςύου τομϋα όπου εντεύνεται η 

χρόςη αποτελεςματικών μεθόδων ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ: Αφορϊ ςτη 

βελτύωςη τησ εςωτερικόσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των δημοςύων φορϋων 

μϋςω και τησ χρόςησ ηλεκτρονικών ςυςτημϊτων καθώσ και η δημιουργύα του 

περιβϊλλοντοσ εκεύνου που θα επιτρϋψει την επύτευξη διαλειτουργικότητασ 

και τη μϋγιςτη επικοινωνύα και ηλεκτρονικό ανταλλαγό ςτοχευμϋνησ 

πληροφορύασ μεταξύ των φορϋων του δημοςύου προσ όφελοσ τόςο τησ 

αποδοτικότητασ των δημοςύων φορϋων όςο και των ςυναλλαςςομϋνων. 

2. Αύξηςη των υπηρεςιών, εφαρμογών και ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ που παρϋχονται προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ: Αφορϊ 

ςτην παροχό ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ, οι 

οπούεσ θα αλλϊξουν την καθημερινότητϊ τουσ ςε ςχϋςη με τισ ςυναλλαγϋσ τουσ 

με τον Δημόςιο τομϋα και παρϊλληλα θα ενιςχύουν την ιςότιμη και ενεργό 

ςυμμετοχό τουσ ςτον ςχεδιαςμό, την ϊςκηςη και τον ϋλεγχο δημοςύων 

πολιτικών. 

Βαςικό όχημα για την υλοπούηςη τησ Μεταρρύθμιςησ του Δημοςύου Σομϋα αποτελούν 

οι δρϊςεισ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ οι οπούεσ, λειτουργούν ςυμπληρωματικϊ και 

υποςτηρικτικϊ ςτισ διοικητικϋσ μεταρρυθμύςεισ, ενιςχύοντασ την προςβαςιμότητα και 

ςυμβϊλλοντασ δραςτικϊ ςτην αναβϊθμιςη του επιπϋδου των δημόςιων υπηρεςιών ςε 

όλο το φϊςμα τησ διοικητικόσ δρϊςησ. Παρϊλληλα θα εξαςφαλιςτεύ η ικανοπούηςη 

των αναγκών του κοινωνικού ςυνόλου και θα προαχθεύ η ενεργό ςυμμετοχό των 

πολιτών. 
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το πλαύςιο του ςτρατηγικού ςτόχου βαςικϋσ κατηγορύεσ δρϊςεων αποτελούν η 

αναβϊθμιςη ανϊπτυξη και λειτουργύα ςυςτημϊτων ΣΠΕ για την υποςτόριξη τησ 

καλύτερησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ του Δημόςιου Σομϋα, διαςφϊλιςησ του ορθού 

ςχεδιαςμού, τησ ανοιχτόσ διϊθεςησ, τησ ορθόσ διαχεύριςησ, τησ αςφϊλειασ και τησ 

διαλειτουργικότητασ δεδομϋνων και ςυςτημϊτων ΣΠΕ ςτο Δημόςιο Σομϋα. Επύςησ θα 

δοθεύ ϋμφαςη ςε δρϊςεισ παροχόσ ηλεκτρονικών υπηρεςιών προςβϊςιμεσ ςε όλουσ 

τουσ πολύτεσ καθώσ και ενιαύασ εξυπηρϋτηςησ των πολιτών από το Δημόςιο Σομϋα και 

ενύςχυςησ τησ ςυμμετοχικόσ δημοκρατύασ. 

Ο τρύτοσ ςτρατηγικόσ ςτόχοσ διαρθρώνεται ςτουσ κϊτωθι ειδικούσ ςτόχουσ: 

1. Αύξηςη των φορϋων τησ δημόςιασ διούκηςησ όπου εφαρμόζονται νϋα 

ςυςτόματα αξιολόγηςησ και ορθολογικόσ διούκηςησ ανθρώπινου δυναμικού: 

Αφορϊ ςτην εξαςφϊλιςη τησ ορθόσ κατανομόσ, τησ βϋλτιςτησ διαχεύριςησ των 

ανθρωπύνων πόρων του δημοςύου τομϋα καθώσ και τησ εφαρμογόσ πολιτικών 

αξιολόγηςησ αυτών. το πλαύςιο αυτό θα εφαρμοςτεύ ϋνα ενιαύο και 

ολοκληρωμϋνο ςύςτημα πολιτικών διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων ςτο οπούο 

θα εμπλϋκονται όλοι οι κύριοι δρώντεσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη 

διαχεύριςη των υψηλόβαθμων ςτελεχών τησ δημόςιασ διούκηςησ. 

2. Αύξηςη του αριθμού ςτελεχών / υπαλλόλων τησ δημόςιασ διούκηςησ με 

πιςτοποιημϋνεσ διοικητικϋσ ικανότητεσ: Αφορϊ ςτην ανϊπτυξη δρϊςεων, 

προγραμμϊτων και εργαλεύων ςτοχευόμενησ κατϊρτιςησ ώςτε να ςτηριχθεύ η 

ατομικό ανϊπτυξη των υπαλλόλων του δημοςύου τομϋα και να μπορεύ το 

προςωπικό να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ τησ διούκηςησ, των πολιτών και του 

ςυνεχώσ μεταβαλλόμενου περιβϊλλοντοσ. Οι προκλόςεισ που καλεύται να 

αντιμετωπύςει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοςύου τομϋα εύναι μεγϊλεσ. Σο 

γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με την διαρκό ςυρρύκνωςό του οδηγεύ ςτην 

αύξηςη των ευθυνών του. Προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ ςύγχρονεσ 

προκλόςεισ κρύνεται απαραύτητη η ςυςτηματικό του κατϊρτιςη, μϋςω 

εντοπιςμού των αναγκών, ςε θϋματα δημόςιασ διούκηςησ αλλϊ και η 

εκπαύδευςό του ςε νϋεσ τεχνολογύεσ που αποτελούν βαςικό μϋςο 

αποδοτικότητασ. 

το πλαύςιο του ςτρατηγικού ςτόχου βαςικϋσ κατηγορύεσ δρϊςεων αποτελούν η 

βελτύωςη των πολιτικών προςωπικού και η ανϊπτυξη και εφαρμογό ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ του ανθρώπινου δυναμικού. Όςον αφορϊ ςτο θϋμα τησ διαρκούσ 

κατϊρτιςησ των δημοςύων υπαλλόλων θα υλοποιηθούν δρϊςεισ ανϊπτυξησ γνώςεων, 

δεξιοτότων και ικανοτότων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοςύου Σομϋα καθώσ και 

δρϊςεισ βελτύωςησ τησ ποιότητασ ςχεδιαςμού των προγραμμϊτων ςπουδών και του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Εντόσ τριμόνου από την υπογραφό του ΕΠ, το αρμόδιο για την ϊςκηςη πολιτικόσ 

Τπουργεύο, ΤΔΜΗΔ, ςε ςυνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. και τη Διαχειριςτικό Αρχό 

θα καταρτύςει τη λύςτα Ϊργων ημαύα ςε επύπεδο Ειδικού τόχου. 
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1.1.2 Αιςιξλόγηρη ςηπ επιλξγήπ ςχμ θεμαςικώμ ρςόυχμ και ςχμ 

αμςίρςξιυχμ επεμδσςικώμ ποξςεοαιξςήςχμ 

 

Πίνακασ 1:  Αιτιολόγηςη τησ επιλογήσ των θεματικών ςτόχων και των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων  

 

Επιλεγμένοσ θεματικόσ 

ςτόχοσ 

Επιλεγμένη επενδυτική 

προτεραιότητα 

Αιτιολόγηςη τησ επιλογήσ 

Θεματικόσ Στόχοσ 2: 

Βελτύωςη τησ πρόςβαςησ, 

τησ χρόςησ και τησ 

ποιότητασ των 

τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

Ενύςχυςη των εφαρμογών ΤΠΕ για 

ηλεκτρονικό κυβϋρνηςη, ηλεκτρονικό 

μϊθηςη, ηλεκτρονικό ϋνταξη, 

ηλεκτρονικό πολιτιςμό και 

ηλεκτρονικό υγεύα 

1. Μεγϊλη υςτϋρηςη τησ χώρασ ςε 

θϋματα ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ. Ανϊγκη για 

ανϊπτυξη ολοκληρωμϋνων 

ςυςτημϊτων με ςτόχο την παροχό 

αναβαθμιςμϋνων υπηρεςιών προσ 

τον πολύτη και τισ επιχειρόςεισ 

2. Μικρό πλόθοσ εφαρμογών με 

αποδϋκτη τον πολύτη που ϋχουν 

επιτύχει τον ςκοπό τουσ μϋχρι 

ςόμερα 

3. Ψηφιακόσ αναλφαβητιςμόσ και 

ϋλλειψη δεξιοτότων ΤΠΕ ςτη 

δημόςια διούκηςη 

4. Ανϊγκη για υποςτόριξη των 

μεγϊλων μεταρρυθμύςεων που 

προϋρχονται από το Μνημόνιο 

Οικονομικόσ & Χρηματοπιςτωτικόσ 

Πολιτικόσ από τισ τεχνολογύεσ 

πληροφορικόσ και επικοινωνιών 

που αποτελούν βαςικό εργαλεύο 

ςτην προςπϊθεια τησ χώρασ να 

οδηγηθεύ ςε ανϊκαμψη 

Θεματικόσ Στόχοσ 11: 

Ενύςχυςη τησ θεςμικόσ 

ικανότητασ των δημόςιων 

αρχών και των 

ενδιαφερόμενων φορϋων 

και τησ αποτελεςματικόσ 

δημόςιασ διούκηςησ 

Επϋνδυςη ςτη θεςμικό ικανότητα και 

ςτην αποτελεςματικότητα τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ και των 

Δημοςύων Υπηρεςιών ςε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επύπεδο με 

ςτόχο τισ μεταρρυθμύςεισ, την 

καλύτερη κανονιςτικό ρύθμιςη και 

την ορθό διακυβϋρνηςη 

1. Επιτακτικό ανϊγκη για μεγαλύτερη 

αποτελεςματικότητα τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ με αφορμό τη 

μεγϊλη δημοςιονομικό κρύςη που 

περνϊει η χώρα 

2. Ανϊγκη για οριζόντιεσ 

μεταρρυθμύςεισ που διατρϋχουν 

όλο το εύροσ του δημόςιου τομϋα 

με απώτερο ςκοπό την 

πολυεπύπεδη διακυβϋρνηςη. 

Παρϊλληλα ανϊγκη κϊθετων 

τομεακών μεταρρυθμύςεων ςε 
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Επιλεγμένοσ θεματικόσ 

ςτόχοσ 

Επιλεγμένη επενδυτική 

προτεραιότητα 

Αιτιολόγηςη τησ επιλογήσ 

ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ μεγϊλησ 

ςημαςύασ για τη χώρα 

3. Ανϊγκη εκπλόρωςησ υποχρεώςεων 

που προϋρχονται από το Μνημόνιο 

Οικονομικόσ & 

Χρηματοπιςτωτικόσ Πολιτικόσ 

4. Ανϊγκη για βελτύωςη τησ 

διαχεύριςησ και παρϊλληλα 

αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ του 

ανθρώπινου δυναμικού τησ χώρασ 

μϋςω δρϊςεων κατϊρτιςησ 

5. Το ανθρώπινο δυναμικό ςόμερα 

εύναι ανεπαρκώσ καταρτιςμϋνο, 

χωρύσ κύνητρα και ςτόχουσ. Επύςησ 

ςυρρικνώνεται διαρκώσ ενώ οι 

προκλόςεισ που αντιμετωπύζει και 

τα καθόκοντα που αναλαμβϊνει 

αυξϊνουν. 
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1.2 Αιςιξλόγηρη ςηπ υοημαςξδξςικήπ εμίρυσρηπ 

Για τον υπολογιςμό τησ χρηματοδότηςησ, δηλαδό τησ υποςτόριξησ τησ Ϊνωςησ για 

κϊθε θεματικό ςτόχο και επενδυτικό προτεραιότητα του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα 2014 – 2020» πραγματοποιόθηκε 

ςύνθεςη δύο μεθόδων. 

Η πρώτη αφορϊ ςτην από πϊνω προσ τα κϊτω (top down) ανϊλυςη τησ ςτρατηγικόσ 

του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ. ύμφωνα με αυτόν, η ςτρατηγικό του εν λόγω 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ περιλαμβϊνει, όπωσ αναλύεται παρακϊτω, τρεισ 

Θεματικούσ Ωξονεσ (μη ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ) που αφορούν 

ςτην «Διοικητικό και οργανωτικό μεταρρύθμιςη για την αύξηςη τησ αποδοτικότητασ 

και αποτελεςματικότητασ του Δημοςύου Σομϋα», ςτην «Ενύςχυςη τησ Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ» και ςτην «Βελτύωςη τησ διαχεύριςησ και ανϊπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δημοςύου Σομϋα» αντύςτοιχα. Ο πρώτοσ θεματικόσ ϊξονασ 

περιλαμβϊνει τρεισ ειδικούσ ςτόχουσ και επτϊ κατηγορύεσ δρϊςεων που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΣ (θεματικόσ ςτόχοσ 11). Ο δεύτεροσ Θεματικόσ Ωξονασ 

περιλαμβϊνει δύο ειδικούσ ςτόχουσ και τρεισ κατηγορύεσ δρϊςεων που 

χρηματοδοτεύται από το ΕΣΠΑ (θεματικόσ ςτόχοσ 2). Αντύςτοιχα, ο τρύτοσ Θεματικόσ 

Ωξονασ περιλαμβϊνει δύο ειδικούσ ςτόχουσ και τρεισ κατηγορύεσ δρϊςησ που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΣ (θεματικόσ ςτόχοσ 11). ύμφωνα με την εν λόγω 

μϋθοδο, κριτόριο για τον υπολογιςμό τησ χρηματοδότηςησ ανϊ θεματικό ςτόχο και 

επενδυτικό προτεραιότητα αποτελεύ η μϋχρι ςόμερα εμπειρύα αναφορικϊ: 

1. με την ςυμβολό δρϊςεων ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ (δρϊςεισ ΕΣΠΑ) και 

ςυςτημικών δρϊςεων (δρϊςεισ ΕΚΣ) ςτο εγχεύρημα τησ διοικητικόσ 

μεταρρύθμιςησ. ύμφωνα με αυτόν, η ςχετικό αναλογύα ανϋρχεται ςε περύπου 

50% για δρϊςεισ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και 50% για ςυςτημικϋσ δρϊςεισ 

2. με την ςυμβολό δρϊςεων ΕΚΣ ςτουσ δύο θεματικούσ ϊξονεσ που αναφϋρθηκαν 

παραπϊνω. ύμφωνα με αυτόν η ςχετικό αναλογύα ανϋρχεται ςε περύπου 45% 

για δρϊςεισ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού και 55% για τισ υπόλοιπεσ 

δρϊςεισ ΕΚΣ 

Η δεύτερη μϋθοδοσ που χρηςιμοποιόθηκε για τον υπολογιςμό τησ χρηματοδότηςησ 

ανϊ θεματικό ςτόχο και επενδυτικό προτεραιότητα αφορϊ ςτην από κϊτω προσ τα 

πϊνω (bottom up) ανϊλυςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, δηλαδό με βϊςη τη 

«ζότηςη» ϋργων – δρϊςεων και την αντιςτούχιςη αυτών με την ςτρατηγικό του 

προγρϊμματοσ. Για τον υπολογιςμό τησ ζότηςησ πηγϋσ ϊντληςησ δρϊςεων και ϋργων 

αποτϋλεςαν οι εξόσ: 

1. Σα μεταφερόμενα ϋργα από τo Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Διοικητικό 

Μεταρρύθμιςη 2007 – 2013» τα οπούα κρύνονται ώριμα και επύκαιρα και ςχετικϊ 

με την ςτρατηγικό του νϋου Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ. 

2. Σα μεταφερόμενα ϋργα από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Χηφιακό ύγκλιςη 

2007 – 2013» τα οπούα κρύνονται ώριμα, επύκαιρα και ςχετικϊ με την ςτρατηγικό 

του νϋου Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ 

3. Σα νϋα οριζόντια ςυςτημικϊ ϋργα μεταρρύθμιςησ του ΤΔΜΗΔ 

4. Σα νϋα οριζόντια ϋργα ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ του ΤΔΜΗΔ 
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5. Σα προγραμματιζόμενα ϋργα των φορϋων παροχόσ εκπαύδευςησ ςτον δημόςιο 

τομϋα, και ιδιαύτερα του ΕΚΔΔΑ και τησ ΕΔΙ 

6. Σα προγραμματιζόμενα κϊθετα ϋργα των φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ ςε τομεύσ 

προτεραιότητασ όπωσ φορολογικό, και δημοςιονομικό διούκηςη, υγεύα, 

δικαιοςύνη, κοινωνικό αςφϊλιςη και τοπικό αυτοδιούκηςη αναφορικϊ με την 

εφαρμογό του προγρϊμματοσ «ΚΑΛΙΚΡΑΣΗ» 

7. Σα προγραμματιζόμενα κϊθετα ϋργα των λοιπών φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ 

Για τα παραπϊνω ϋργα, εξετϊςθηκε: 

α) η ςυμβατότητα τουσ με τη ςτρατηγικό του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ καθώσ 

και με τα ςτρατηγικϊ κεύμενα για τη διοικητικό μεταρρύθμιςη και την ηλεκτρονικό 

διακυβϋρνηςη, 

β) ο βαθμόσ ωριμότητϊσ τουσ, 

γ) ο βαθμόσ προτεραιότητϊσ τουσ, 

προςδιορύςτηκε ςε προγραμματικό βϊςη ο εκτιμώμενοσ προώπολογιςμόσ τουσ και 

αντιςτοιχόθηκαν ςτισ κατηγορύεσ δρϊςεων προςδιορύζοντασ ϋτςι και την κατανομό 

χρηματοδότηςησ ςε ειδικούσ ςτόχουσ, επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ και θεματικούσ 

ςτόχουσ. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ αυτόσ επιβεβαύωςαν τισ εκτιμόςεισ 

κατανομόσ χρηματοδότηςησ ανϊ θεματικό ςτόχο και επενδυτικό προτεραιότητα τησ 

πρώτησ μεθόδου. 

 

Άξονασ 
προτερα
ιότητασ 

Ταμείο Στήριξη τησ Ένωςησ 
(ςε ευρώ) 

Ποςοςτό τησ 
ςυνολικήσ 
ςτήριξησ τησ 
Ένωςησ για το 
επιχειρηςιακό 
πρόγραμμα 

Θεματικόσ ςτόχοσ / Επενδυτική προτεραιότητα / 
Ειδικόσ ςτόχοσ 

Κοινοί δείκτεσ 
αποτελεςμάτων και 
δείκτεσ αποτελεςμάτων 
προγράμματοσ για τουσ 
οποίουσ ζχει 
καθοριςτεί ςτόχοσ 

1 ESF 101.758.390,00 26.98% ▼ 11 - Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων 
αρχϊν και των ενδιαφερομζνων φορζων και τθσ 
αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

▼ 11i - Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εν όψει των μεταρρυκμίςεων, καλφτερθ 
κανονιςτικι ρφκμιςθ και χρθςτι διακυβζρνθςθ 
▼ 11i.1 - Αφξθςθ των τομζων δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται νζα ςυςτιματα και 
διαδικαςίεσ για τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ 
χαρακτιρα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
▼ 11i.2 - Αφξθςθ των φορζων του δθμοςίου τομζα 
ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ 
αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν 
▼ 11i.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 

[T4604, T4605, T4606, 
T4607, T4608, T4609, 
T4610, T4611] 
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2 ESF 5.051.195,00 1.34% ▼ 11 - Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων 
αρχϊν και των ενδιαφερομζνων φορζων και τθσ 
αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

▼ 11i - Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εν όψει των μεταρρυκμίςεων, καλφτερθ 
κανονιςτικι ρφκμιςθ και χρθςτι διακυβζρνθςθ 
▼ 11i.1 - Αφξθςθ των τομζων δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται νζα ςυςτιματα και 
διαδικαςίεσ για τθν ενίςχυςθ του επιτελικοφ 
χαρακτιρα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
▼ 11i.2 - Αφξθςθ των φορζων του δθμοςίου τομζα 
ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ 
αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν 
▼ 11i.3 - Αφξθςθ των φορζων του δθμόςιου τομζα 
που εφαρμόηουν ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ, 
αξιολόγθςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου για τθ βελτίωςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ και διαφάνειασ ςτθ 
δθμόςια διοίκθςθ 

[T4604, T4605, T4606, 
T4607, T4608, T4609, 
T4610, T4611] 

3 ESF 1.423.951,00 0.38% ▼ 11 - Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

▼ 11i - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ 

φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

▼ 11i.1 - Αχμεζε ησλ ηνκέσλ δεκφζηαο δξάζεο ζηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδνληαη ηα λέα ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

▼ 11i.2 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη ζρέδηα ιεηηνπξγηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο θαη απινπνίεζεο δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

▼ 11i.3 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε 

[T4604, T4605, T4606, 
T4607, T4608, T4609, 
T4610, T4611] 

4 ERDF 165.143.205,00 43.78% ▼ 02 - Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ 

▼ 2c - Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 

ηεο ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

▼ 2c.1 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα φπνπ εληείλεηαη ε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

▼ 2c.2 - Αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο 

[T4601, T4602, T4603, 
T4640] 
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5 ERDF 5.605.111,00 1.49% ▼ 02 - Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ 

▼ 2c - Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 

ηεο ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

▼ 2c.1 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα φπνπ εληείλεηαη ε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

▼ 2c.2 - Αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο 

[T4601, T4602, T4603, 
T4640] 

Άξονασ 
προτεραι 
ότθτασ 

Ταμείο Στιριξθ τθσ Ζνωςθσ 
(ςε ευρϊ) 

Ποςοςτό τθσ 
ςυνολικισ 

ςτιριξθσ τθσ 
Ζνωςθσ για το 

επιχειρθςια κό 
πρόγραμμα 

Θεκαηηθφο ζηφρνο / Δπελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα / Δηδηθφο 

ζηφρνο 

Κοινοί δείκτεσ 
αποτελεςμάτων και 
δείκτεσ αποτελεςμάτων 
προγράμματοσ για τουσ 
οποίουσ ζχει κακοριςτεί 
ςτόχοσ 

    πνιίηεο  

6 ERDF 2.748.996,00 0.73% ▼ 02 - Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ 

▼ 2c - Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 

ηεο ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

▼ 2c.1 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα φπνπ εληείλεηαη ε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

▼ 2c.2 - Αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο 

[T4601, T4602, T4603, 
T4640] 
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7 ESF 83.256.865,00 22.07% ▼ 11 - Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

▼ 11i - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ 

φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

▼ 11i.4 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

φπνπ εθαξκφδνληαη λέεο νξηδφληηεο πνιηηηθέο λέα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη νξζνινγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

▼ 11i.5 - Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζηειερψλ / ππαιιήισλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο/ 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

[T4612, T4613, T4614] 

8 ESF 4.132.795,00 1.10% ▼ 11 - Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

▼ 11i - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ 

φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

▼ 11η.4 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δξάζεο 

φπνπ εθαξκφδνληαη λέεο νξηδφληηεο πνιηηηθέο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

▼ 11η.5 - Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζηειερψλ/ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο/δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

[T4612, T4613, T4614] 

9 ESF 1.165.051,00 0.31% ▼ 11 - Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

▼ 11i - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ 

φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε θαλνληζηηθή ξχζκηζε 

θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

▼ 11i.4 - Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

φπνπ εθαξκφδνληαη λέεο νξηδφληηεο πνιηηηθέο λέα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη νξζνινγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

▼ 11i.5 - Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζηειερψλ / ππαιιήισλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο/ 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

[T4612, T4613, T4614] 

10 ESF 3.469.037,00 0.92% 10.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 

11 ESF 172.200,00 0.05% 11.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 

12 ESF 48.544,00 0.01% 12.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 

13 ERDF 3.096.436,00 0.82% 13.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 

14 ERDF 105.096,00 0.03% 14.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 

15 ERDF 51.544,00 0.01% 15.1 - Δλίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ 

[] 
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2. Ωξονεσ προτεραιότητασ 

2.Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΕΚΣΟ ΣΗ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Θεματικόσ Ωξονασ 1 «Διοικητική και οργανωτική 
μεταρρύθμιςη για την αύξηςη τησ αποδοτικότητασ και 
αποτελεςματικότητασ του Δημοςίου Σομέα», Ωξονεσ 
Προτεραιότητασ 1,2,3 

 

2.Α.2 Αιςιξλόγηρη ςηπ θέρπιρηπ άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ πξσ καλύπςει 

πεοιρρόςεοεπ από μία πεοιτέοειεπ ή πεοιρρόςεοξσπ από έμαμ θεμαςικξύπ 

ρςόυξσπ ή πεοιρρόςεοα από έμα αμεία 

Ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ (Θεματικόσ Ωξονασ 1) αφορϊ δρϊςεισ που 

χρηματοδοτούνται ςτο πλαύςιο του Θεματικού τόχου 11 (Σαμεύο ΕΚΣ). Κύριοσ ςτόχοσ 

εύναι η ενύςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ των δημοςύων 

φορϋων και η εξαςφϊλιςη τησ ενιαύασ λειτουργύασ του δημοςύου τομϋα προσ όφελοσ 

του κρϊτουσ, των πολιτών και των επιχειρόςεων. το πλαύςιο αυτό χρηματοδοτούνται 

δρϊςεισ για: 

 την ενύςχυςη του ςυντονιςμού των φορϋων του δημοςύου τομϋα,  

 την ενύςχυςη τησ επιτελικόσ ικανότητασ τησ κεντρικόσ κυβϋρνηςησ, 

 την επαναοριοθϋτηςη αρμοδιοτότων τόςο οριζόντια, όςο και κϊθετα μεταξύ 

των τριών επιπϋδων ϊςκηςησ τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ (κεντρικό διούκηςη, 

αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό αυτοδιούκηςη) 

 τη λειτουργικό αναδιοργϊνωςη και την απλοπούηςη διαδικαςιών των φορϋων 

του δημοςύου τομϋα 

 τη λειτουργύα των δημοςύων φορϋων με γνώμονα το αποτϋλεςμα και την 

επύτευξη τεθϋντων ςτόχων με βαςικϋσ αρχϋσ την διαφϊνεια και την λογοδοςύα 

Οι ανωτϋρω δρϊςεισ χαρακτηρύζονται ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα οριζόντιεσ 

ςυςτημικϋσ, δηλαδό μη χωροθετημϋνεσ, και ϋχουν ϊμεςη επύπτωςη ςε όλεσ τισ 

περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ψσ εκ τούτου οι νομικϋσ τουσ δεςμεύςεισ καθώσ και τα 

παραδοτϋα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ποςοτικοποιηθούν και να χωροθετηθούν 

διακριτϊ. Μολονότι η κεντρικό κυβϋρνηςη εδρεύει κατϊ κύριο λόγο ςτην Αττικό, 

επειδό το αποτϋλεςμα των δρϊςεων αφορϊ και επηρεϊζει τη λειτουργύα των 

δημόςιων υπηρεςιών και την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των επιχειρόςεων όλησ 

τησ χώρασ, η χρηματοδότηςό τουσ επιμερύζεται ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ. 

Αναφορικϊ με τα δύο ϊλλα επύπεδα διούκηςησ, (αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό 

αυτοδιούκηςη) εφόςον η ςτρατηγικό επιλογό του καθ’ ύλην αρμόδιου Τπουργεύου για 

την υλοπούηςη των δρϊςεων, εύναι η υιοθϋτηςη οριζοντύων προτύπων και ςτη 

ςυνϋχεια η εφαρμογό τουσ για το ςύνολο του κϊθε επιπϋδου διούκηςησ, οι δρϊςεισ 

χαρακτηρύζονται οριζόντιεσ ςυςτημικϋσ ωσ ανωτϋρω. ε διαφορετικό περύπτωςη όπου 

ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εύναι χωροθετημϋνεσ θα χρηματοδοτηθούν από πόρουσ 

ςυγκεκριμϋνων περιφερειών.  
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Κατϊ ςυνϋπεια ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ επιλϋγεται από πλευρϊσ 

επιχειρηςιακόσ προςϋγγιςησ και ςτοχοθεςύασ να εύναι ϋνασ και για τουσ τρεισ τύπουσ 

περιφερειών (εξαιρουμϋνων των Περιφερειών Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ). 

Οι δρϊςεισ που εντϊςςονται επιχειρηςιακϊ ςτον εν λόγω Ωξονα Προτεραιότητασ και 

αφορούν ςτισ Περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ, λόγω διαφορετικού 

ποςοςτού ςυγχρηματοδότηςησ (50% ϋναντι 80% των λοιπών Περιφερειών) και 

ςχετικόσ οδηγύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αντιμετωπύζονται ωσ ξεχωριςτού Ωξονεσ 

Προτεραιότητασ. 

 

2.A.4 Δπεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

Κωδηθόο 

αλαγλώξηζεο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

11i 

Σίηινο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

 

2.A.5 Διδικξί ρςόυξι πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςημ επεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

και αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.1:Αύξηςη των τομϋων δημόςιασ δρϊςησ ςτουσ οπούουσ εφαρμόζονται νϋα 

ςυςτόματα και διαδικαςύεσ για την ενύςχυςη του επιτελικού χαρακτόρα τησ δημόςιασ 

διούκηςησ 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αφορϊ ςτη βελτύωςη του επιτελικού χαρακτόρα τησ Διούκηςησ και 

ςτην ενύςχυςη του ςυντονιςμού του Δημοςύου Σομϋα. κοπόσ εύναι η δημιουργύα μιασ 

ευϋλικτησ και καλϊ ςυντονιςμϋνησ διοικητικόσ δομόσ, ικανόσ να ανταποκρύνεται ςτισ 

τρϋχουςεσ προκλόςεισ και ανϊγκεσ αλλϊ και ικανόσ να προςαρμόζεται ςε αλλαγϋσ και 

ανϊγκεσ που θα παρουςιϊζονται ςτο μϋλλον. 

Οι δρϊςεισ που θα χρηματοδοτηθούν ςτον εν λόγω ειδικό ςτόχο, ςυμβϊλλουν ςτην 

επύτευξη των ςτόχων του ςτρατηγικού κειμϋνου για τη Διοικητικό Μεταρρύθμιςη που 

περιλαμβϊνονται ςτουσ πυλώνεσ «Διοικητικϋσ Δομϋσ» και «Διοικητικϋσ Λειτουργύεσ». 

Προβλϋπεται η εξαςφϊλιςη οριζόντιου κεντρικού ςυντονιςμού, τόςο του 

κυβερνητικού ϋργου όςο και τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των δημοςύων φορϋων εν 

γϋνει, ώςτε ο Δημόςιοσ Σομϋασ να λειτουργεύ ςυνεκτικϊ και να παρϋχει ενοποιημϋνεσ 

υπηρεςύεσ ςε πολύτεσ και επιχειρόςεισ. Επακόλουθο εύναι η αποτελεςματικότερη 

παρακολούθηςη και ϋλεγχοσ του κυβερνητικού ϋργου και τησ λειτουργύασ τησ 

δημόςιασ διούκηςησ εξαςφαλύζοντασ τη ςυνεκτικότητα πολιτικών και επιχειρηςιακών 

λειτουργιών και, όπου απαιτεύται, τη λόψη διορθωτικών μϋτρων. Ειδικότερα, όςον 

αφορϊ ςτο ςυντονιςμό του Δημοςύου Σομϋα και ςτην παρακολούθηςη των πολιτικών 

τα αποτελϋςματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν εύναι: 

 η εξαςφϊλιςη υλοπούηςησ των βαςικών μεταρρυθμύςεων 

 η ςύνδεςη τησ κεντρικόσ διούκηςησ με τισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ τησ ώςτε 

οι βαςικϋσ μεταρρυθμιςτικϋσ προτεραιότητεσ να μεταφραςτούν ςε 

επιχειρηςιακϋσ πολιτικϋσ και να εξαςφαλιςτεύ η υλοπούηςη αυτών 
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 ο διυπουργικόσ και πολυεπύπεδοσ ςυντονιςμόσ τησ Διούκηςησ (Κεντρικό, 

Αποκεντρωμϋνη, Περιφερειακό και Σοπικό Αυτοδιούκηςησ) για την εξαςφϊλιςη 

τησ πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ και τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων με 

βϊςη την αρχό τησ επικουρικότητασ. 

Επιδιώκεται η μετατροπό των δομών τησ κεντρικόσ διούκηςησ από δομϋσ υλοπούηςησ 

ςε δομϋσ διαμόρφωςησ, παρακολούθηςησ, ελϋγχου και αξιολόγηςησ των δημόςιων 

πολιτικών, μεταφϋροντασ ταυτόχρονα την υλοπούηςη των πολιτικών αυτών και την 

εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των επιχειρόςεων ςε αποκεντρωμϋνεσ δομϋσ. 

Προτεραιότητα αποτελεύ ο επανακαθοριςμόσ των αρμοδιοτότων, οριζόντια και 

κϊθετα μεταξύ των επιπϋδων διούκηςησ, ώςτε να υπϊρχουν ςαφώσ καθοριςμϋνα όρια 

και να αποφεύγονται επικαλύψεισ. 

ε όλο το φϊςμα εφαρμογόσ πολιτικών, από το ςχεδιαςμό μϋχρι την αξιολόγηςό τουσ, 

ςημαντικό ςυμβολό ϋχουν οι ρυθμιςτικϋσ ενϋργειεσ τησ διούκηςησ, ωσ αναπόςπαςτο 

κομμϊτι του επιτελικού χαρακτόρα τησ. το πλαύςιο αυτό, κϊθε υπουργεύο μϋςω τησ 

εφαρμογόσ των αρχών τησ καλόσ Νομοθϋτηςησ, ςτοχεύει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ 

των νομοθετημϊτων αρμοδιότητϊσ του. Η κωδικοπούηςη των διατϊξεων που όδη 

ιςχύουν ό η κατϊργηςη διατϊξεων που ϋχουν ατονόςει και ϋχουν καταςτεύ ανενεργεύσ 

οδηγεύ ςε κωδικοποιημϋνη ύλη, και παρϋχεται η δυνατότητα ςε όλουσ να εύναι 

προςβϊςιμη μϋςω του διαδικτύου. 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.2: Αύξηςη των φορϋων του δημοςύου τομϋα ςτουσ οπούουσ εφαρμόζονται 

ςχϋδια λειτουργικόσ αναδιοργϊνωςησ και απλοπούηςησ διοικητικών διαδικαςιών 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αφορϊ ςτην ολοκλόρωςη του μεταςχηματιςμού των ςυςτημϊτων 

οργϊνωςησ και λειτουργύασ των δημοςύων φορϋων του Δημοςύου Σομϋα. κοπόσ εύναι 

η ολοκλόρωςη και εφαρμογό των νϋων οργανιςμών των φορϋων του Δημοςύου Σομϋα 

και η εξειδύκευςη τησ λειτουργύασ τουσ μϋςω του επανακαθοριςμού των διαδικαςιών 

τουσ με βϊςη τισ νϋεσ αρμοδιότητεσ όπωσ αυτϋσ προκύπτουν από τα αποτελϋςματα 

του εδικού ςτόχου 11i.1. Οι δρϊςεισ που θα χρηματοδοτηθούν ςτον εν λόγω ειδικό 

ςτόχο, ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτόχων του ςτρατηγικού κειμϋνου για τη 

Διοικητικό Μεταρρύθμιςη που περιλαμβϊνονται ςτουσ πυλώνεσ «Διοικητικϋσ Δομϋσ» 

και «Διοικητικϋσ Λειτουργύεσ». 

Ϊμφαςη θα δοθεύ: 

 ςτην ολοκλόρωςη και εφαρμογό τησ αναδιοργϊνωςησ των φορϋων του 

Δημοςύου Σομϋα ςε όλα τα επύπεδα 

 ςτον προςδιοριςμό των περιγραμμϊτων του ανθρώπινου δυναμικού, με βϊςη . 

τισ λειτουργύεσ και τισ αρμοδιότητεσ των φορϋων 

Η ολοκλόρωςη τησ αναδιοργϊνωςησ των δομών Δημοςύων Υορϋων αποςκοπεύ: 

 ςτην ολοκλόρωςη τησ αναθεώρηςησ των οργανογραμμϊτων όλων των 

Δημοςύων φορϋων ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

 ςτην εφαρμογό των οργανιςμών που ςχεδιϊςτηκαν κατϊ την προηγούμενη 

προγραμματικό περύοδο 

Οι διαδικαςύεσ που υλοποιούνται ςτο πλαύςιο λειτουργύασ των δημοςύων φορϋων και 

των δομών τουσ διακρύνονται ςε εςωτερικϋσ που αφορούν ςτην εςωτερικό λειτουργύα 

τουσ χωρύσ ϊμεςο αντύκτυπο ςτον εξυπηρετούμενο πολύτη και διαδικαςύεσ που ϋχουν 
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ϋντονα εξωςτρεφό προσ τον πολύτη χαρακτόρα και ςυνδϋονται ςυνόθωσ με 

ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ τισ οπούεσ ο πολύτησ λαμβϊνει. Επιδιώκεται η 

προτυποπούηςη των εςωτερικών διαδικαςιών λειτουργύασ ώςτε να απλοποιηθούν και 

να μεγιςτοποιηθεύ ϋτςι η αποτελεςματικότητα και αποδοτικότητα των υπαλλόλων. Η 

επύτευξη του ςτόχου αυτού θα εξαςφαλύςει τη βϋλτιςτη εςωτερικό λειτουργύα. 

Αναφορικϊ με τισ εξωςτρεφεύσ διαδικαςύεσ επιδιώκεται η προτυποπούηςη των 

διαδικαςιών με ςτόχο τον εξορθολογιςμό και την απλοπούηςό τουσ ϋτςι ώςτε να 

απαιτεύται η κατϊ το ελϊχιςτο δυνατόν εμπλοκό του πολύτη ςτην διεκπεραύωςη των 

υποθϋςεων που τον αφορούν, η μεύωςη του χρόνου εξυπηρϋτηςόσ του καθώσ και η 

ελαχιςτοπούηςη των διοικητικών βαρών των εφαρμοζόμενων διαδικαςιών. 

Ιδιαύτερη βαρύτητα θα δοθεύ ςε διαδικαςύεσ ςτισ οπούεσ εμπλϋκονται περιςςότερεσ 

από μια δημόςιεσ υπηρεςύεσ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, θα εξαςφαλιςτούν οι 

απαραύτητεσ ςυνϋργιεσ για την ανταλλαγό δεδομϋνων χωρύσ να απαιτεύται ο πολύτησ 

να δρϊ ωσ «μεςϊζων» μεταξύ των υπηρεςιών. 

Κϊθετοι τομεύσ πολιτικόσ που αποτελούν προτεραιότητεσ χρηματοδότηςησ 

αποτελούν: η δικαιοςύνη, η υγεύα, η κοινωνικό αςφϊλιςη, η εφαρμογό του 

«Προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ» και η δημοςιονομικό-φορολογικό διαχεύριςη. 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.3: Αύξηςη των φορϋων του δημόςιου τομϋα που εφαρμόζουν ςυςτόματα 

ςτοχοθεςύασ, αξιολόγηςησ και εςωτερικού ελϋγχου για τη βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ και τησ διαφϊνειασ ςτη δημόςια διούκηςη 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αφορϊ: 

 ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ δημόςιασ διούκηςησ μϋςω τησ 

εφαρμογόσ ενόσ ςυςτόματοσ διούκηςησ βϊςει ςτόχων ώςτε να μετατοπιςτεύ το 

κύριο βϊροσ των δημοςύων υπηρεςιών από την τυπικό ςυμμόρφωςη με 

λεπτομερεύσ απαιτόςεισ και διαδικαςύεσ ςτην επύτευξη των ςτρατηγικών 

ςτόχων, πολιτικών και αποτελεςμϊτων 

 ςτη ςυνεχό αξιολόγηςη τησ ορθότητασ και επικαιρότητασ των πολιτικών που 

εφαρμόζουν οι δημόςιοι φορεύσ 

 ςτην ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ και ςτην καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ 

Οι δρϊςεισ που θα χρηματοδοτηθούν ςτον εν λόγω ειδικό ςτόχο, ςυμβϊλλουν ςτην 

επύτευξη των ςτόχων του ςτρατηγικού κειμϋνου για τη Διοικητικό Μεταρρύθμιςη που 

περιλαμβϊνονται ςτον πυλώνα «Ενύςχυςη διαφϊνειασ και Λογοδοςύασ». 

Επιδιώκεται η ανϊπτυξη ςυςτόματοσ για τον προςδιοριςμό ςαφών και μετρόςιμων 

επιδιώξεων - επιδόςεων του δημοςύου τομϋα τόςο ςε επύπεδο φορϋα όςο και ςε 

επύπεδο δομών κϊθε φορϋα καθώσ και για την μϋτρηςη και παρακολούθηςη τησ 

εφαρμογόσ των ςτόχων αυτών. Επιπρόςθετα, δεδομϋνου ότι ακόμα και η πλόρησ 

επύτευξη των ςτόχων κϊθε φορϋα δεν ςυνιςτϊ από μόνη τησ ικανό ςυνθόκη για την 

διαςφϊλιςη ορθών αποτελεςμϊτων, προβλϋπεται η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων 

των πολιτικών που εφαρμόζονται. Επιδιώκεται ο προςδιοριςμόσ μιασ μεθοδολογύασ 

για την αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των δημόςιων πολιτικών τησ χώρασ ώςτε να 

εντοπιςτούν τομεύσ που απαιτούν βελτύωςη και να υποδειχθεύ ο βϋλτιςτοσ τρόποσ 

παροχόσ τησ υπηρεςύασ. 
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την παραπϊνω διαδικαςύα ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη ςυμμετοχό των πολιτών και τησ 

κοινωνύασ, ιδιαύτερα μϋςω των κοινωνικών εταύρων, θεςμοθετημϋνων φορϋων 

ςχετικών με τουσ διϊφορουσ τομεύσ πολιτικόσ, ςτο ςχεδιαςμό και τη λειτουργύα τησ 

διούκηςησ. 

Παρϊλληλα προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η διαφϊνεια και να αντιμετωπιςτούν φαινόμενα 

διαφθορϊσ που υπονομεύουν την εκπλόρωςη των αποτελεςμϊτων, θα ενιςχυθούν οι 

δομϋσ και οι διαδικαςύεσ εςωτερικού ελϋγχου. Προβλϋπεται η αναδιοργϊνωςη των 

ςωμϊτων επιθεώρηςησ τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων: 

ΓΕΔΔ, ΕΕΔΔ, Επιθεώρηςη Εργαςύασ, Επιθεώρηςη του Τπουργεύου Τγεύασ κλπ. Θα 

αντιμετωπιςτούν επικαλύψεισ με την επαναοριοθϋτηςη αρμοδιοτότων, θα 

εξαςφαλιςτούν ςυνϋργειεσ, ώςτε να αντιμετωπύζονται κενϊ, αλλϊ και η 

καταςπατϊληςη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Σαυτόχρονα θα εξαςφαλιςτεύ ο 

ςυντονιςμόσ των ςωμϊτων επιθεώρηςησ ςτο πλαύςιο μιασ ενιαύασ ιεραρχικόσ δομόσ ό 

ενόσ λειτουργικού δικτύου αυτόνομων ςυνεργαζόμενων υπηρεςιών. 

 

A.6.1 Οεοιγοατή ςξσ είδξσπ ςχμ δοάρεχμ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ 

ρςήοινη, ρυεςικά παοαδείγμαςα και η αμαμεμόμεμη ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ 

ειδικξύπ ρςόυξσπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ 

καθξοιρμέμχμ κύοιχμ ρςξυεσόμεμχμ ξμάδχμ, ςχμ ειδικώμ 

ρςξυεσόμεμχμ πεοιξυώμ και ςχμ καςηγξοιώμ ςχμ δικαιξύυχμ 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Α.1  

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.1.1: Δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ ςτρατηγικόσ ικανότητασ και των 

επιτελικών λειτουργιών των φορϋων του Δημόςιου τομϋα καθώσ και του ςυντονιςμού 

του κυβερνητικού ϋργου και των δημοςύων φορϋων για την ανϊπτυξη και την 

παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ των δημόςιων πολιτικών 

Περιλαμβϊνονται ϋργα αφενόσ για την ανϊπτυξη ενόσ ιςχυρού μηχανιςμού που θα ϋχει 

την ευθύνη να ςχεδιϊζει, να ςυντονύζει, να παρακολουθεύ και να ελϋγχει την εφαρμογό 

των βαςικών δημοςύων μεταρρυθμιςτικών πολιτικών και αφετϋρου ϋργα για την 

ανϊπτυξη μηχανιςμών που θα εξαςφαλύζουν τη ςυνεκτικότητα και ςυντονιςμό των 

λειτουργιών και δρϊςεων των φορϋων του Δημοςύου, τόςο ςτο επύπεδο τησ Κεντρικόσ 

Δημόςιασ Διούκηςησ, όςο και μεταξύ των διαφορετικών επιπϋδων (Κεντρικό, 

Αποκεντρωμϋνη, Περιφερειακό και Σοπικό Αυτοδιούκηςη) 

Οι εν λόγω δρϊςεισ αφορούν ςυνολικϊ ςτο ςύςτημα διακυβϋρνηςησ και αναφϋρονται 

ςτο ςχεδιαςμό και ςτην υποςτόριξη μηχανιςμών, διαδικαςιών και εργαλεύων που 

ϋχουν αντικεύμενο τον κεντρικό ςτρατηγικό ςχεδιαςμό των δημοςύων πολιτικών 

καθώσ και τον ςυντονιςμό, την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ τουσ 

τόςο ςτο επύπεδο του κυβερνητικού ϋργου όςο και γενικότερα ςτο επύπεδο του ϋργου 

των φορϋων του Δημοςύου Σομϋα και κατϊ ςυνϋπεια του ςυνόλου των θεςμών 

διακυβϋρνηςησ. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτισ ςυςτημικϋσ ςχϋςεισ των φορϋων και επομϋνωσ ςε 

δρϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ διαδικαςύεσ αλληλεπιδρϊςεων και λόψησ αποφϊςεων 

μεταξύ θεςμικών οργϊνων, δομών και υποςυςτημϊτων που ςυμμετϋχουν ςτην 

ϊςκηςη εξουςύασ και δημιουργούν, ενιςχύουν ό αναπαρϊγουν και παρακολουθούν 
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κοινωνικούσ κανόνεσ και θεςμούσ. Προβλϋπονται δρϊςεισ για την επαναοριοθϋτηςη 

αρμοδιοτότων ώςτε αφενόσ να διαςφαλιςτεύ η αποτελεςματικό διαςύνδεςη, ο 

καθοριςμόσ διακριτών ρόλων και η αποφυγό επικαλύψεων μεταξύ τόςο των 

επιπϋδων διούκηςησ και εξουςύασ όςο και των φορϋων του δημοςύου τομϋα 

το πλαύςιο τησ προώθηςησ τησ πολυεπύπεδησ διακυβϋρνηςησ θα υλοποιηθούν 

δρϊςεισ που ενιςχύουν την από κοινού ςυμμετοχό των διαφορετικών επιπϋδων 

διούκηςησ και των αντιπροςωπευτικών ενδιαφερομϋνων παραγόντων ςτην 

διαμόρφωςη πολιτικών. 

Επύςησ προβλϋπονται δρϊςεισ για την ενύςχυςη τησ ςτρατηγικόσ ικανότητασ και των 

επιτελικών λειτουργιών των φορϋων του Δημοςύου Σομϋα. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ 

ςτα Τπουργεύα καθώσ και ςε ϊλλουσ επιλεγμϋνουσ θεςμούσ διακυβϋρνηςησ που ϋχουν 

εξ΄ οριςμού ςκοπό την παραγωγό, την παρακολούθηςη, τον ϋλεγχο και την 

αξιολόγηςη δημοςύων πολιτικών ώςτε να ενιςχυθεύ ο επιτελικόσ τουσ χαρακτόρασ 

μϋςω τησ ενύςχυςησ των λειτουργιών που αφορούν επιτελικούσ τομεύσ και τησ 

ςταδιακόσ απαγκύςτρωςόσ τουσ από τισ εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ. 

Επιδιώκεται τα Τπουργεύα να μετατραπούν ςε πλόρωσ επιτελικϋσ και ςτρατηγικϋσ 

μονϊδεσ που, κατϊ το δυνατόν δε θα ϋρχονται ςε επαφό με τουσ πολύτεσ, θα 

ςυρρικνώνονται οι εκτελεςτικϋσ τουσ λειτουργύεσ και το αντικεύμενό τουσ θα 

επικεντρώνεται ςτην παραγωγό και τον ϋλεγχο των δημοςύων πολιτικών. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν: 

 η ανϊπτυξη ςυςτημϊτων παρακολούθηςησ εφαρμογόσ τομϋων πολιτικόσ, καθώσ 

και η ςύνταξη ςτρατηγικών και επιχειρηςιακών ςχεδύων των φορϋων. 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον: 

 Σομϋα εφαρμογόσ «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»: Δημιουργύα Παρατηρητηρύου για 

την περιφερειακό διούκηςη και τοπικό αυτοδιούκηςη 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4. 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Γενικό Γραμματεύα υντονιςμού 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ 

 Βουλό των Ελλόνων 

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.1.2: Δρϊςεισ κωδικοπούηςησ τησ Νομοθεςύασ και μεύωςησ τησ 

πολυνομύασ και κακονομύασ 

Προβλϋπονται δρϊςεισ των φορϋων παραγωγόσ νομοθετικών και κανονιςτικών 

ρυθμύςεων με ςτόχο την εφαρμογό τησ καλόσ νομοθϋτηςησ, δηλαδό τη βελτύωςη τησ 
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ποιότητασ των νομοθετικών και κανονιςτικών ρυθμύςεων και των διαδικαςιών 

παραγωγόσ τουσ, και την αποτελεςματικότερη λειτουργύα του Κρϊτουσ. Επύςησ θα 

ενιςχυθεύ η διαδικαςύα ςυντονιςμού των δρϊςεων Καλόσ Νομοθϋτηςησ όπωσ ορύζεται 

ςτο Ν. 4048/2012 (ΥΕΚ34Α/2012).  

Πρώτο βόμα αποτελεύ η αποκϊθαρςη του ρυθμιςτικού περιβϊλλοντοσ, η απλοπούηςη 

των ρυθμύςεων με την αξιοπούηςη μιασ καινοτόμου πρακτικόσ που αφορϊ ςτη μαζικό 

κατϊργηςη ρυθμύςεων, αυτό τησ ρυθμιςτικόσ «γκιλοτύνασ». Με τον τρόπο αυτό, θα 

υπϊρξει ρητό κατϊργηςη του ςυνόλου των ρυθμύςεων που βρύςκονται ακόμα ςε ιςχύ, 

ενώ αξιολογόθηκαν ωσ περιττϋσ ό ανενεργϋσ ό ακατϊλληλεσ. τη ςυνϋχεια θα 

υλοποιηθούν δρϊςεισ που αφορούν τόςο ςτο ςχεδιαςμό των κανονιςτικών 

ρυθμύςεων όςο και ςτην αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων τουσ. Η κωδικοποιημϋνη 

ύλη θα εύναι προςβϊςιμη από όλουσ μϋςω του διαδικτύου. 

Ψσ αρχϋσ τησ καλόσ νομοθϋτηςησ ορύζονται η αναλογικότητα, η απλότητα του 

περιεχομϋνου των ρυθμύςεων, η αποφυγό αντιφατικών ρυθμύςεων, η διαφϊνεια, η 

δυνατότητα υποβολόσ προτϊςεων κατϊ την κατϊρτιςη των ρυθμύςεων, η 

δημοκρατικό νομιμοπούηςη και ϊλλα. Μϋςα επύτευξησ αυτών των αρχών, αποτελούν η 

διαβούλευςη, η ανϊλυςη των ςυνεπειών των ρυθμύςεων, η αιτιολογικό ϋκθεςη των 

νόμων, η κωδικοπούηςη και η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων εφαρμογόσ των 

ρυθμύςεων. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

η αποκϊθαρςη του ρυθμιςτικού περιβϊλλοντοσ («γκιλοτύνα»), δρϊςεισ 

κωδικοπούηςησ (διοικητικόσ και νομοθετικόσ) δρϊςεισ αποτύμηςησ των κανονιςτικών 

επιπτώςεων. 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4. 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

 Επιχειρόςεισ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 Βουλό των Ελλόνων 

 

 Ειδικόσ ςτόχοσ Α.2 

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.2.1: Δρϊςεισ εφαρμογόσ αναδιοργανώςεων των φορϋων του 

Δημόςιου Σομϋα και βελτύωςησ τησ λειτουργύασ του 

ε ςχϋςη με την οργανωτικό λειτουργύα και διούκηςη των δημόςιων υπηρεςιών, θα 

υλοποιηθούν παρεμβϊςεισ ςε ςυνϋχεια των δρϊςεων αναδιοργϊνωςησ των δημοςύων 
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φορϋων που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ προηγούμενησ προγραμματικόσ 

περιόδου. Ενδεικτικϊ προβλϋπεται η υλοπούηςη ϋργων που θα ολοκληρώςουν την 

αξιολόγηςη ςτουσ εναπομεύναντεσ φορεύσ τησ Κεντρικόσ και Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ και τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ ϋτςι ώςτε να προκύψουν για όλουσ τουσ 

φορεύσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ αναθεωρημϋνα οργανογρϊμματα. 

Επύςησ, με βϊςη τα νϋα οργανογρϊμματα που θα προκύψουν, προβλϋπονται δρϊςεισ 

επανακαθοριςμού των αρμοδιοτότων των διοικητικών δομών του κϊθε φορϋα καθώσ 

και δρϊςεισ επανακαθοριςμού των αναθεωρημϋνων εςωτερικών διαδικαςιών που 

αυτϋσ εφαρμόζουν προκειμϋνου να βελτιωθεύ η εςωτερικό λειτουργύα κϊθε φορϋα και 

να καταςτεύ ςυνεκτικό. Εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ αποτελούν ο προςανατολιςμόσ ςτο 

αποτϋλεςμα, η αποφυγό επικαλύψεων και η βϋλτιςτη επικοινωνύα, ςυνεργαςύα και 

ςυμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντόσ του ιδύου φορϋα αλλϊ και ο 

εντοπιςμόσ των κρύςιμων ςυνεργιών με ϊλλουσ φορεύσ του δημόςιου τομϋα. Ειδικϊ για 

τισ οριζόντιεσ ομοειδεύσ δομϋσ και λειτουργύεσ τησ δημόςιασ διούκηςησ (για παρϊδειγμα 

οικονομικϋσ υπηρεςύεσ) επιδιώκεται η ανϊπτυξη και εφαρμογό κοινών 

κατευθυντόριων γραμμών και προτύπων. 

Παρϊλληλα απαιτεύται η διαςύνδεςη των νϋων δομών και των αρμοδιοτότων που 

αντιςτοιχύζονται ςε αυτϋσ, με περιγεγραμμϋνεσ θϋςεισ εργαςύασ, ώςτε η πλόρωςη 

αυτών με το κατϊλληλο ανθρώπινο δυναμικό (βϊςει των διαδικαςιών που εύναι 

αντικεύμενο του ΑΠ7) να εξαςφαλύζει ςτο μϋγιςτο βαθμό την εκπλόρωςη των 

αρμοδιοτότων τησ κϊθε δομόσ ςτο πλαύςιο του νϋου οργανογρϊμματοσ κϊθε φορϋα 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

ο ςχεδιαςμόσ περιγραμμϊτων θϋςεων και η εκπόνηςη ςχεδύων ςτελϋχωςησ 

δημοςύων φορϋων. 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον : 

 τομϋα φορολογικόσ-δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ: Μελϋτη και εφαρμογό ISO 

διαδικαςιών τησ ΓΓΠ και ΓΓΔΕ και παρεχόμενων υπηρεςιών προσ το 

Τπουργεύο Οικονομικών και ϊλλα Τπουργεύα. 

 τομϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: Αναδιοργϊνωςη ΗΔΙΚΑ, Αναδιοργϊνωςη και 

λειτουργικόσ αναςχεδιαςμόσ του ΙΚΑ/ΕΣΑΜ 

 τομϋα υγεύασ: Ενδυνϊμωςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Αςφϊλιςη Τγεύασ 

και Ενδυνϊμωςη του ΕΟΠΤΤ 

 τομϋα εφαρμογόσ «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»: Προτυποπούηςη και 

απλούςτευςη των οριζόντιων διαδικαςιών λειτουργύασ των Δόμων και των 

Περιφερειών, Οργανωτικό και λειτουργικό αναδιοργϊνωςη των 

αποκεντρωμϋνων διοικόςεων 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Δημόςιοι Τπϊλληλοι 

 Αποκεντρωμϋνεσ διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 
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 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Περιφϋρειεσ 

 ΟΣΑ 

 Βουλό των Ελλόνων 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.2.2: Δρϊςεισ μεύωςησ διοικητικών βαρών, απλούςτευςησ και 

προτυποπούηςησ υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ 

Ϊχει ολοκληρωθεύ η μϋτρηςη διοικητικών επιβαρύνςεων, με τη χρόςη του 

προςαρμοςμϋνου Εθνικού Συποποιημϋνου Μοντϋλου Κόςτουσ (ΣΜΚ) , ςε επιλεγμϋνεσ 

ρυθμύςεισ 13 τομϋων πολιτικόσ και ϋχει καταρτιςθεύ ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο δρϊςησ για 

την απλούςτευςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου ςυμβϊλλοντασ ςτη δραςτικό μεύωςη τησ 

γραφειοκρατύασ και ςτον περιοριςμό των διοικητικών επιβαρύνςεων κατϊ 20%. 

Η απλοπούηςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου δεν εύναι πολλϋσ φορϋσ ικανό για τη 

ςυνακόλουθη μεύωςη των διοικητικών βαρών που ςυνεπϊγονται εύτε χρηματικό 

κόςτοσ εύτε κόςτοσ χρόνου . 

Η κατηγορύα αυτό αποςκοπεύ αφενόσ ςτην υλοπούηςη ϋργων ανϊπτυξησ εργαλεύων 

και μηχανιςμών για την εφαρμογό τησ προτυποπούηςησ και τον εξορθολογιςμό 

διαδικαςιών και αφετϋρου ςτην αξιολόγηςη διοικητικών επιβαρύνςεων, ςτον 

επαναςχεδιαςμό διαδικαςιών και ςτην υλοπούηςη ςχετικών δρϊςεων εφαρμογόσ τουσ 

καθώσ και ςε ςυναλλαγϋσ ευρεύασ από τουσ πολύτεσ ζότηςησ που προτεύνουν οι φορεύσ 

του δημοςύου. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

η απλούςτευςη και ο αναςχεδιαςμόσ διοικητικών διαδικαςιών ευρεύασ ζότηςησ από 

τουσ πολύτεσ ώςτε να καταπολεμηθεύ η γραφειοκρατύα, όπωσ η αυτεπϊγγελτη 

αναζότηςη πιςτοποιητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραύωςη μιασ διαδικαςύασ, ο 

καθοριςμόσ και η ςύντμηςη ςυγκεκριμϋνων προθεςμιών για τη διεκπεραύωςη 

υποθϋςεων, η ςύντμηςη προθεςμιών και ςιωπηρό ϋγκριςη μιασ διοικητικόσ πρϊξησ ςε 

περύπτωςη που παρϋρχεται ϊπρακτη η προθεςμύα που ϋχει τεθεύ, η βελτύωςη των 

υπηρεςιών των ΚΕΠ, η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων διεκπεραύωςησ αιτημϊτων 

πϋραν τησ φυςικόσ παρουςύασ του ενδιαφερομϋνου ςτην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεςύα. 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον : 

 τομϋασ φορολογύασ – δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ: Εφαρμογό απαιτούμενων 

οργανωτικών αλλαγών ςε παρεχόμενεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ και 

υφιςτϊμενα Πληροφοριακϊ υςτόματα τησ ΓΓΔΕ 

 τομϋα υγεύασ: Βελτύωςη των Παρεχόμενων Τπηρεςιών Πρωτοβϊθμιασ Τγεύασ 

με ςτόχο τον Περιοριςμό τησ Προςφυγόσ ςε εξειδικευμϋνεσ Νοςοκομειακϋσ 

Τπηρεςύεσ 

 τομϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: Ϊκδοςη ςύνταξησ ΙΚΑ ςε μύα ημϋρα 
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 τομϋα εφαρμογόσ «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»: Προτυποπούηςη και 

απλούςτευςη παρεχόμενων εξωςτρεφών υπηρεςιών Δόμων και Περιφερειών 

προσ τουσ πολύτεσ 

 τομϋα δικαιοςύνησ: «Βελτιςτοπούηςη τησ Ροόσ Ποινικόσ, Πολιτικόσ και 

Διοικητικόσ Διαδικαςύασ» 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4. 

  

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

 Επιχειρόςεισ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Περιφϋρειεσ 

 ΟΣΑ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

  

Ειδικόσ ςτόχοσ Α.3 

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.3.1: Δρϊςεισ ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ ςυςτημϊτων ςτοχοθεςύασ 

των δημόςιων φορϋων 

Προβλϋπεται η εφαρμογό ενόσ ςυςτόματοσ διούκηςησ βϊςει ςτόχων με το οπούο 

επιδιώκεται η αποτελεςματικότερη λειτουργύα του Δημόςιου Σομϋα ώςτε να 

επικεντρώνονται ςτα αποτελϋςματα και όχι ςτην τόρηςη των διοικητικών 

διαδικαςιών. 

Οι ςτόχοι θα ςυνοδεύονται από ποιοτικούσ και ςαφώσ μετρόςιμουσ ποςοτικούσ 

δεύκτεσ ςε κϊθε φορϋα ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι όλοι οι ςυντελεςτϋσ 

παραγωγόσ, ότοι εμπλεκόμενα μϋρη και διαδικαςύεσ, θα λειτουργούν και θα 

προςαρμόζονται προκειμϋνου να επιτευχθεύ η εν λόγω ςτοχοθεςύα. 

Φρηματοδοτούνται δρϊςεισ για το ςχεδιαςμό, την ανϊπτυξη και την εφαρμογό 

ςυςτημϊτων διούκηςησ μϋςω ςτόχων και αξιολόγηςησ τησ επύδοςησ των νϋων 

οργανιςμών μϋςω τησ επύτευξησ των ςτόχων αυτών. 

Προβλϋπεται η ειςαγωγό και εφαρμογό ενόσ νϋου οριζόντιου ςυςτόματοσ 

ςτοχοθεςύασ τόςο ςε επύπεδο φορϋα του Δημοςύου όςο και ςε επύπεδο διοικητικών 

δομών με βϊςη τα νϋα οργανογρϊμματα. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ θα 

πραγματοποιηθεύ βϊςει οριζόντιων κατευθυντόριων αρχών και προτύπων. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

εφαρμογό του ςυςτόματοσ ςτοχοθεςύασ ςτουσ φορεύσ του δημοςύου τομϋα 
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Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον : 

 τομϋα υγεύασ: χεδιαςμόσ και εφαρμογό υςτόματοσ Μϋτρηςησ και 

Αξιολόγηςησ τησ Αποτελεςματικότητασ του Σομϋα Τγεύασ 

 τομϋα φορολογικό-δημοςιονομικό διαχεύριςη: ύςτημα Παρακολούθηςησ 

τοχοθεςύασ και KPIs Τπηρεςιών ΓΓΔΕ 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ 4. 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Η Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Δημόςιοι υπϊλληλοι 

 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Βουλό των Ελλόνων 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

  

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.3.2: Δρϊςεισ ενύςχυςησ του εςωτερικού ελϋγχου ςτουσ φορεύσ του 

δημόςιου τομϋα, τησ διαφϊνειασ και τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 

Φρηματοδοτούνται ϋργα που αφορούν ςτην ενύςχυςη του εςωτερικού ελϋγχου και τησ 

επιθεώρηςησ ςτουσ δημόςιουσ φορεύσ. το πλαύςιο τησ αναδιϊρθρωςησ των δομών 

θεςμοθετούνται Μονϊδεσ Εςωτερικού Ελϋγχου ςε κϊθε Τπουργεύο, οι οπούεσ 

υπϊγονται ϊμεςα ςτον Τπουργό. Οι δρϊςεισ αφορούν ςτην επιχειρηςιακό ενδυνϊμωςη 

των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενύςχυςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και 

ελϋγχου που εφαρμόζουν καθώσ και ςτην παροχό ςυμβουλευτικού ρόλου προσ τουσ 

εποπτευόμενουσ οργανιςμούσ, ώςτε αυτού να καθύςτανται πιο παραγωγικού και να 

διαςφαλύζεται η εύρυθμη λειτουργύα τουσ. τόχο αποτελεύ η προϊςπιςη του δημόςιου 

ςυμφϋροντοσ, η χρηςτό διούκηςη και η παροχό υψηλόσ ποιότητασ υπηρεςιών με 

παρϊλληλη ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ. 

Περιλαμβϊνονται επύςησ ο επαναπροςδιοριςμόσ των πεδύων ευθύνησ και η 

αντιμετώπιςη επικαλύψεων των ελεγκτικών φορϋων και των ςωμϊτων επιθεώρηςησ 

τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ με την αναδιοργϊνωςό τουσ εξαςφαλύζοντασ 

ςυνϋργειεσ προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν ελλεύψεισ και η απώλεια ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων. 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ αποτελούν:  

ο ςχεδιαςμόσ και εφαρμογό ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ των υπό ϋλεγχο 

υποθϋςεων το οπούο θα επιτρϋπει το ςαφό εντοπιςμό των εκκρεμοτότων και τυχόν 

προβλημϊτων και καθυςτερόςεων, δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ για τισ 

ςυνϋπειεσ τϋλεςησ πειθαρχικών παραπτωμϊτων, δρϊςεισ απλοπούηςησ των 
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πειθαρχικών διαδικαςιών και επανεξϋταςησ και επιτϊχυνςησ υποβολόσ του κυρώςεων 

και επιτϊχυνςησ και η εκπόνηςη ενόσ κώδικα καλόσ ςυμπεριφορϊσ, ώςτε να 

ενημερωθούν όλοι οι δημόςιοι υπϊλληλοι για τα δικαιώματα και τα καθόκοντϊ τουσ. 

Θα καθοριςτούν ειδικϋσ δρϊςεισ για να διαςφαλιςτεύ η ευρεύα διϊχυςη του, ιδύωσ μϋςω 

τησ ειςαγωγικόσ κατϊρτιςησ και τησ επιβολόσ κυρώςεων ςε περύπτωςη καταχρόςεων. 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον: 

 τομϋα υγεύασ: Ενύςχυςη υςτημϊτων και Διαδικαςιών Εςωτερικού Ελϋγχου 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4. 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

 Δημόςιοι Τπϊλληλοι 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Βουλό των Ελλόνων 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

  

Κατηγορύα Δρϊςησ Α.3.3: Δρϊςεισ βελτύωςησ των ςχϋςεων τησ δημόςιασ διούκηςησ με 

την κοινωνύα και ενύςχυςησ τησ αμφύδρομησ επικοινωνύασ και τησ ςυμμετοχόσ των 

πολιτών, μϋςω και τησ ενύςχυςησ τησ διαβούλευςησ και τησ λογοδοςύασ 

Αφορϊ ςτην υλοπούηςη δρϊςεων που αποςκοπούν ςτη βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ τησ 

κοινωνύασ και των πολιτών ςτο ςχεδιαςμό των δημόςιων πολιτικών και ςτη 

λειτουργύα τησ διούκηςησ. το πλαύςιο αυτό περιλαμβϊνονται δρϊςεισ οργϊνωςησ και 

λειτουργύασ θεςμοθετημϋνων οργϊνων εκπροςώπηςησ τησ κοινωνύασ, όπωσ οι 

κοινωνικού εταύροι, με ςκοπό την ενεργό ςυμμετοχό τουσ ςτον ςχεδιαςμό και την 

εφαρμογό δημοςύων πολιτικών και τη λειτουργύα τησ Διούκηςησ. 

Οι δρϊςεισ αυτϋσ θα αποτελϋςουν βόμα για την παροχό ανατροφοδότηςησ και 

υποδεύξεων ςχετικών με τισ διοικητικϋσ διαδικαςύεσ και τισ δημόςιεσ πολιτικϋσ που 

εφαρμόζονται. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςε δρϊςεισ που ενιςχύουν τη δημόςια διαβούλευςη 

εφαρμογόσ πολιτικών ςε όλεσ τισ φϊςεισ τησ διαδρομόσ τουσ, από τον ςχεδιαςμό 

μϋχρι και την αξιολόγηςό τουσ καθώσ και ςε δρϊςεισ που ενιςχύουν τη λογοδοςύα 

δημόςιων λειτουργών αναφορικϊ με την ϊςκηςη των δημοςύων αξιωμϊτων τουσ. 

Οι δρϊςεισ θα ολοκληρώνονται όπου εύναι απαραύτητο με τισ απαραύτητεσ υποδομϋσ 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του ΑΠ4. 

  

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 
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 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

 Κοινωνικού Εταύροι 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Βουλό των Ελλόνων 

 Κοινωνικού Εταύροι 

 ΜΚΟ 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

 

2.A.6.2 Ιαςεσθσμςήοιεπ αουέπ για ςημ επιλξγή ςχμ ποάνεχμ 

Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήςει δράςεισ ΤΠΕ και ηλεκτρονικήσ διακυβέρνηςησ που 

εμπίπτουν ςτην εκ των προτέρων αιρεςιμότητα 2.1 και δεν θα προβεί ςε καμία 

δημοςίευςη προςκλήςεων υποβολήσ προτάςεων ςχετικών με αυτήν την εκ των 

προτερων αιρεςιμότητα, ουτε ςε οποιαδήποτε επιλογή ςχετικών εμπροςθοβαρών 

έργων, έωσ ότου το ςχέδιο δράςησ που θα ςυμφωνηθείμε τισ υπηρεςίεσ τησ Ε. 

Επιτροπήσ για την εκ των προτέρων αιρεςιμότητα 2.1 κριθεί ότι εκπληρώνεται. 

Η επιλογό των Πρϊξεων ςτο πλαύςιο τησ Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ θα 

πραγματοποιηθεύ μϋςα από τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ με την ανακούνωςη. 

ςχετικόσ Πρόςκληςησ Τποβολόσ Προτϊςεων. Ειδικότερα, για την επιλογό των 

πρϊξεων, θα χρηςιμοποιηθούν κριτόρια που ςχετύζονται με τα ακόλουθα: 

• Επιλεξιμότητα (ολοκληρωμϋνοσ χαρακτόρασ, κϊλυψη ςτόχων Θεματικού 

τόχου, Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ, Ειδικού τόχου, Κατηγορύασ Δρϊςησ 

κϊλυψη κανόνων επιλεξιμότητασ, κλπ). 

• υμβατότητα (τόρηςη εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύασ ςε ςχϋςη με 

ανταγωνιςμό, δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, περιβϊλλον, ιςότητα ευκαιριών, ςυνϊφεια 

με το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό για τη μεταρρύθμιςη ςτη Δημόςια Διούκηςη, 

ςυμμόρφωςη με την αρχό τησ διαλειτουργικότητασ και τησ προςβαςιμότητασ 

κλπ). 

• Πληρότητα (βαθμόσ ςαφόνειασ, κλπ, λειτουργικότητα, βιωςιμότητα κλπ). 

• Ψριμότητα (βαθμόσ ωρύμανςησ, ύπαρξη υποςτηρικτικών μελετών, 

προώπολογιςμόσ, κλπ). 

• κοπιμότητα (ςοβαρότητα των προβλημϊτων και αναγκών που προτεύνεται 

να αντιμετωπιςτούν από το ϋργο, ςύμφωνα με τισ προτεραιότητεσ που 

καθορύςτηκαν ςτο ΕΠΑ και το ΕΠ, καθώσ και τυχόν ϊλλων εθνικών 

προτεραιοτότων, ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα ϋργα που όδη 

ϋχουν υλοποιηθεύ ό που προτεύνονται να υλοποιηθούν, κλπ). 
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2.A.7 Ιξιμχμική καιμξςξμία, διεθμική ρσμεογαρία και ρσμβξλή ρςξσπ 

θεμαςικξύπ ρςόυξσπ 1-7 

το πλαύςιο του παρόντοσ Ωξονα Προτεραιότητασ δύναται να χρηματοδοτηθούν 

διακρατικϋσ δρϊςεισ με ςκοπό την μεταφορϊ τησ ευρωπαώκόσ εμπειρύασ μϋςω 

βϋλτιςτων πρακτικών ϊλλων Κρατών Μελών ςτα παραγόμενα προώόντα των 

εγχώριων πρϊξεων διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ. Επιςημαύνεται ότι μϋςω τησ 

δικτύωςησ με ϊλλα Κρϊτη Μϋλη και με διακρατικούσ εταύρουσ, καθύςταται δυνατό α) η 

ανταλλαγό πληροφοριών και εμπειριών ςε ςχϋςη με την βελτιςτοπούηςη τησ 

οργανωςιακόσ λειτουργύασ και β) η ανϊπτυξη ςτενότερων ςυνεργαςιών ςε τομεύσ 

κοινού ενδιαφϋροντοσ, όπωσ η κατϊρτιςη, οι υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, 

η δικαιοςύνη και η υγεύα. 

Ενδεικτικϊ προτεύνονται πϋντε μοντϋλα διακρατικόσ ςυνεργαςύασ, τα οπούα με τη 

ςειρϊ τουσ ενδεικνύουν και τον ςκοπό τησ ςυνεργαςύασ: 

 Ανταλλαγό πληροφόρηςησ και εμπειριών 

 Εκ παραλλόλου ανϊπτυξη καινοτόμων λύςεων 

 Ειςαγωγό, εξαγωγό και προςαρμογό νϋων λύςεων ςχετικϊ με την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη 

 Από κοινού ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ ό προώόντοσ (π.χ ηλ. διακυβϋρνηςησ), 

με διαχωριςμό των επιμϋρουσ ϋργων ςτην κατεύθυνςη τησ επύτευξησ ενόσ 

κοινού ςτόχου 

 Ανταλλαγό προςωπικού (key personnel) τησ ομϊδασ ϋργου και των 

ςυμμετεχόντων 
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ΠΙΝΑΚΕ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1,2,3 

Πίνακασ 4: Κοινοί δείκτεσ αποτελεςμάτων για τουσ οποίουσ έχει καθοριςτεί τιμή-ςτόχοσ και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων που αντιςτοιχούν ςτον ειδικό ςτόχο 

(ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειασ) (για το ΕΚΤ)  

[ςχετ.: ςτοιχεύο β) ςημεύο ii) του πρώτου εδαφύου του ϊρθρου 96 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Κωδικός Δείκηης  Καηηγορία 

περιθέρειας  

Μονάδα 

μέηρηζης 

για ηον 

δείκηη 

Κοινός δείκηης 

εκροών ποσ 

τρηζιμοποιείηαι 

ως βάζη για 

ηον καθοριζμό 

ζηότων 

Τιμή βάζης  Μονάδα 

μέηρηζη

ς για 

ηιμή 

βάζης 

και 

ζηότο 

Έηος 

βάζης 

Σηκή-ζηφρνο[1] (2023) Πηγή 

ζηοιτείων 

Σστνόηηηα 

εκθέζεων 

Α Γ  Α Γ  

T4604 Αξηζκφο ηνκέσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο 

ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

απφ ην δηαδίθηπν 

  

Αξηζκφο 

      

3 Αξηζκφο 2013 
  

7 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

T4605 Αξηζκφο επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εληζρχνληαη  

  
Αξηζκφο 

      
2 Αξηζκφο 2013 

  
8 ΤΓηΜΖΓ 

ε εηήζηα 

βάζε 

T4606 Αξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη επαλανξηνζέηεζε 
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

επηπέδσλ δηνίθεζεο    

Αξηζκφο 

      

3 Αξηζκφο 2013 
  

7 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

T4607 Αξηζκφο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
πνπ εθαξκφδνπλ απινπνηεκέλεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

  
Αξηζκφο 

      
3 Αξηζκφο 2013 

  
363 ΤΓηΜΖΓ 

ε εηήζηα 

βάζε 

T4608 Αξηζκφο ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθαξκφδεηαη απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 
θαη πξνηππνπνίεζε ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο 

  

Αξηζκφο 

      

10 Αξηζκφο 2013 
  

18 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

T4609 Αξηζκφο θνξέσλ πνπ εθαξκφδνπλ 
ζπζηήκαηα ζηνρνζεζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο 

  

Αξηζκφο 
      

6 Αξηζκφο 2013 
  

25 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

T4610 Αξηζκφο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

  

Αξηζκφο 
      

1 Αξηζκφο 2013 
  

26 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

T4611 Αξηζκφο ειεγθηηθψλ θνξέσλ ζηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδνληαη δξάζεηο 
αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

  

Αξηζκφο 

      

1 Αξηζκφο 2013 
  

9 ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 
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Ο κατϊλογοσ αυτόσ περιλαμβϊνει τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων για τουσ οπούουσ ϋχει καθοριςτεύ τιμό-ςτόχοσ, καθώσ και όλουσ τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ 

αποτελεςμϊτων. Οι τιμϋσ-ςτόχοι για τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων πρϋπει να ποςοτικοποιούνται· για τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, μπορούν να 

εύναι ποιοτικϋσ ό ποςοτικϋσ. Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ+γυναύκεσ) ό κατανεμημϋνεσ ανϊ φύλο και οι τιμϋσ βϊςησ μπορούν να προςαρμόζονται 

ανϊλογα. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο. 

Πίνακασ 5:  Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ εκροών 

 

Κωδικός Δείκηης  Μονάδα 

μέηρηζης 

Ταμείο  Καηηγορία 

περιθέρειας (καηά 

περίπηωζη)  

Σηκή-ζηφρνο (2023)[1]  Πηγή 

ζηοιτείων 

Σστνόηηηα 

εκθέζεων 
Α Γ      

T4615 Αξηζκφο ζρεδίσλ 

επαλανξηνζέηεζεο αξκνδηνηήησλ 

ησλ  ηεζζάξσλ επηπέδσλ 

Γηνίθεζεο 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

            

6    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4616 Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ κεραληζκψλ 

θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο 

εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ  

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

            

6    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4617 Αξηζκφο έξγσλ δεκηνπξγίαο 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

            

1    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4618 Αξηζκφο έξγσλ θσδηθνπνίεζεο 

ζεζκηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      
          

12    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4619 Αξηζκφο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

αμηνινγνχληαη   

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      
        

445    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4620 Αξηζκφο έξγσλ απινπνίεζεο 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θνξέσλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      
          

20    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 
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T4621 Αξηζκφο έξγσλ απινπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ  θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      
          

15    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4622 Αξηζκφο έξγσλ εηζαγσγήο 

ζπζηεκάησλ ζηνρνζεζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ζε θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

          

26    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4623 Αξηζκφο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

αλαβαζκίδνληαη 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

          

26    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4624 Αξηζκφο έξγσλ γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πεδίσλ 

επζχλεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

επηθαιχςεσλ ησλ ειεγθηηθψλ 

θνξέσλ θαη ζσκάησλ 

επηζεψξεζεο 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      

            

1    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4625 Αξηζκφο ρεδίσλ αλαβάζκηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ειεγθηηθψλ 

θνξέσλ 

Αξηζκφο ΕΚΤ 

      
            

9    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 
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Πίνακασ 6:  Πλαίςιο επιδόςεων του άξονα προτεραιότητασ (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειασ) 

 

ID 
Σύπνο 

δείθηε 

Γείθηεο ή βαζηθό 

ζηάδην πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Οξόζεκν γηα ην 201816 Σειηθόο ζηόρνο (2023)17 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 

Δπεμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ 

δείθηε, θαηά 

πεξίπηωζε 
Α Γ  Α Γ  

F100 F 

Πνζφ 

Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

Αξηζκφο ΔΚΣ    15.801.124,22   132.231.554,47 
Αξρή 

Πιεξσκήο 
 

T4618 O 

Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο 

ζεζκηθνχ θαη 

λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ 

Αξηζκφο ΔΚΣ    7   12 ΤΓηΜΖΓ  

T4620 O 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο 

εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα  

Αξηζκφο ΔΚΣ    
10 

  
20 ΤΓηΜΖΓ  

T4621 O 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ  θαη 

πξνηππνπνίεζεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ    10 
  

15 ΤΓηΜΖΓ  

                                                             
16 Τα ορόςημα μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «Σ»= ςύνολο. 
17 Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο.  
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ID 
Σύπνο 

δείθηε 

Γείθηεο ή βαζηθό 

ζηάδην πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Οξόζεκν γηα ην 201816 Σειηθόο ζηόρνο (2023)17 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 

Δπεμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ 

δείθηε, θαηά 

πεξίπηωζε 
Α Γ  Α Γ  

ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο 
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Θεματικόσ Ωξονασ 2 «Ενίςχυςη τησ Ηλεκτρονικήσ 
Διακυβέρνηςησ ςτισ 11 περιφέρειεσ», Ωξονεσ Προτεραιότητασ 
4,5,6 

2.Α.2 Αιςιξλόγηρη ςηπ θέρπιρηπ άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ πξσ καλύπςει 

πεοιρρόςεοεπ από μία πεοιτέοειεπ ή πεοιρρόςεοξσπ από έμαμ θεμαςικξύπ 

ρςόυξσπ ή πεοιρρόςεοα από έμα αμεία 

Ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ (Θεματικόσ ‘Αξονασ 2) αφορϊ δρϊςεισ που 

χρηματοδοτούνται ςτο πλαύςιο του Θεματικού τόχου 2 (Σαμεύο ΕΣΠΑ). Κύριοσ ςτόχοσ 

εύναι ο εκςυγχρονιςμόσ του Δημόςιου Σομϋα, με όχημα τισ Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ 

και Επικοινωνιών (ΣΠΕ), για το μεταςχηματιςμό των υφιςτϊμενων διαδικαςιών και 

την αναβϊθμιςη των παρεχόμενων υπηρεςιών, ςε υπηρεςύεσ προςτιθϋμενησ αξύασ, 

προκειμϋνου η Διούκηςη να καταςτεύ αποτελεςματικότερη και αποδοτικότερη, 

εξαςφαλύζοντασ την ικανοπούηςη των αναγκών του κοινωνικού ςυνόλου και 

προϊγοντασ την ενεργό ςυμμετοχό των πολιτών. το πλαύςιο αυτό χρηματοδοτούνται 

δρϊςεισ ανϊπτυξησ ό αναβϊθμιςησ των ςυςτημϊτων, εφαρμογών και υπηρεςιών ΣΠΕ 

που χρηςιμοποιούν οι φορεύσ του Δημοςύου Σομϋα τόςο για την οργϊνωςη και 

λειτουργύα τουσ όςο και για την παροχό πλόρωσ και ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ. 

Οι ανωτϋρω δρϊςεισ χαρακτηρύζονται ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα οριζόντιεσ 

ςυςτημικϋσ, δηλαδό μη χωροθετημϋνεσ, και ϋχουν ϊμεςη επύπτωςη ςε όλεσ τισ 

περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ψσ εκ τούτου οι νομικϋσ τουσ δεςμεύςεισ καθώσ και τα 

παραδοτϋα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ποςοτικοποιηθούν και να χωροθετηθούν 

διακριτϊ. Μολονότι η κεντρικό κυβϋρνηςη εδρεύει κατϊ κύριο λόγο ςτην Αττικό, 

επειδό το αποτϋλεςμα των δρϊςεων αφορϊ και επηρεϊζει τη λειτουργύα των 

δημόςιων υπηρεςιών και την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των επιχειρόςεων όλησ 

τησ χώρασ, η χρηματοδότηςό τουσ επιμερύζεται ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ. 

Αναφορικϊ με τα δύο ϊλλα επύπεδα διούκηςησ, (αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό 

αυτοδιούκηςη) εφόςον η ςτρατηγικό επιλογό του καθ’ ύλην αρμόδιου Τπουργεύου για 

την υλοπούηςη των δρϊςεων, εύναι η υιοθϋτηςη οριζοντύων προτύπων και ςτη 

ςυνϋχεια η εφαρμογό τουσ για το ςύνολο του κϊθε επιπϋδου διούκηςησ, οι δρϊςεισ 

χαρακτηρύζονται οριζόντιεσ ςυςτημικϋσ ωσ ανωτϋρω. ε διαφορετικό περύπτωςη όπου 

ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εύναι χωροθετημϋνεσ θα χρηματοδοτηθούν από πόρουσ 

ςυγκεκριμϋνων περιφερειών.  

Κατϊ ςυνϋπεια ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ επιλϋγεται από πλευρϊσ 

επιχειρηςιακόσ προςϋγγιςησ και ςτοχοθεςύασ να εύναι ϋνασ και για τουσ τρεισ τύπουσ 

περιφερειών (εξαιρουμϋνων των Περιφερειών Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ). 

Οι δρϊςεισ που εντϊςςονται επιχειρηςιακϊ ςτον εν λόγω Ωξονα Προτεραιότητασ και 

αφορούν ςτισ Περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ, λόγω διαφορετικού 

ποςοςτού ςυγχρηματοδότηςησ (50% ϋναντι 80% των λοιπών Περιφερειών) και 

ςχετικόσ οδηγύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αντιμετωπύζονται ωσ ξεχωριςτού Ωξονεσ 

Προτεραιότητασ. 
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2.A.4 Δπεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

Κωδηθόο 

αλαγλώξηζεο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

2c 

Σίηινο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

 

2.A.5 Διδικξί ρςόυξι πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςημ επεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

και αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα 

Ο Ωξονα Προτεραιότητασ 4 περιλαμβϊνει δύο ειδικούσ ςτόχουσ οι οπούοι εύναι οι 

ακόλουθοι: 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Β.1: Αύξηςη των φορϋων και ςυςτημϊτων του δημοςύου τομϋα όπου 

εντεύνεται η χρόςη αποτελεςματικών μεθόδων ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αποςκοπεύ ςτον εκςυγχρονιςμό του κρϊτουσ και τησ διούκηςησ και 

αφορϊ κυρύωσ ςτην εςωτερικό οργϊνωςη, λειτουργύα και επικοινωνύα των δημόςιων 

φορϋων. Οι ΣΠΕ θα αποτελϋςουν το εργαλεύο εκςυγχρονιςμού τησ ΔΔ που θα 

υποςτηρύξει τισ διοικητικϋσ μεταρρυθμύςεισ τησ χώρασ όπωσ αυτϋσ εξειδικεύονται ςτο 

πλαύςιο των αξόνων προτεραιότητασ που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΣ. 

το πλαύςιο του ειδικού ςτόχου περιλαμβϊνονται δρϊςεισ: 

 ςχεδιαςμού και ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων, εφαρμογών και ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών που απαιτούνται για την εςωτερικό οργϊνωςη και λειτουργύα του 

Δημοςύου Σομϋα για την υποςτόριξη των μεταρρυθμύςεων και την παροχό 

ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςτην ύδια την διούκηςη. 

 διαςφϊλιςησ του ορθού ςχεδιαςμού, τησ ανοιχτόσ διϊθεςησ, τησ ορθόσ 

διαχεύριςησ, τησ αςφϊλειασ και τησ διαλειτουργικότητασ δεδομϋνων και 

ςυςτημϊτων ΣΠΕ. 

κοπόσ εύναι η βελτύωςη τησ εςωτερικόσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των δημοςύων 

φορϋων μϋςω τησ χρόςησ ηλεκτρονικών ςυςτημϊτων καθώσ και η δημιουργύα του 

περιβϊλλοντοσ που θα επιτρϋψει την επύτευξη διαλειτουργικότητασ και τη μϋγιςτη 

επικοινωνύα και ηλεκτρονικό ανταλλαγό ςτοχευμϋνησ πληροφορύασ μεταξύ των 

φορϋων του δημοςύου προσ όφελοσ τόςο τησ αποδοτικότητασ των δημοςύων φορϋων 

όςο και των ςυναλλαςςομϋνων. 

Οι δρϊςεισ του εν λόγω ειδικού ςτόχου, ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτόχων του 

ςτρατηγικού κειμϋνου για την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη που περιλαμβϊνονται ςτισ 

ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ «Εκςυγχρονιςμόσ Κρϊτουσ και Διούκηςησ» και «υντονιςμόσ 

οριζόντιων πολιτικών ΣΠΕ ςτη Δημόςια Διούκηςη». 

Προτεραιότητα θα δοθεύ ςτην ανϊπτυξη οριζόντιων ςυςτημϊτων και εφαρμογών για 

τη λειτουργύα τησ ΔΔ, με κεντρικό επιλογό τη ςυνϊθροιςη τησ ζότηςησ ϋνα ενιαύο 

μοντϋλο οργϊνωςησ ςε βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ όπωσ εύναι η διακύνηςη, διαχεύριςη και 

αρχειοθϋτηςη εγγρϊφων, η πρωτοκόλληςη, το ςύςτημα διαχεύριςησ ϋργων, 

ςυςτόματα οικονομικόσ διαχεύριςησ κλπ. 



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 59  

 

Θα χρηματοδοτηθούν υποδομϋσ και ςυςτόματα ΣΠΕ που ολοκληρώνουν τισ 

μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ που θα υλοποιηθούν ςτο πλαύςιο των Αξόνων 

Προτεραιότητασ του ΕΚΣ και αφορούν ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των δημοςύων 

φορϋων. 

Αναφορικϊ με την δημιουργύα ενόσ περιβϊλλοντοσ που θα επιτρϋψει την λειτουργύα 

των δημοςύων φορϋων ωσ ϋνα ενιαύο ςύςτημα ϋμφαςη θα δοθεύ ςτον ορθό ςχεδιαςμό 

και ομοιογενό διαχεύριςη ςυςτημϊτων και δεδομϋνων για τη δημιουργύα ενόσ 

ςυςτόματοσ τεκμηριωμϋνησ διαχεύριςησ και ανταλλαγόσ δημοςύων δεδομϋνων και τησ 

διϊδοςησ ορθών πρακτικών. 

Προκρύνεται η εξαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ των ςυςτημϊτων και δεδομϋνων ώςτε η 

παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ να ςυνεπϊγεται και τη δυνατότητα 

ϊμεςησ κατϊργηςησ τησ αντύςτοιχησ «φυςικόσ» υπηρεςύασ που προώποθϋτει την 

επιτόπια παρουςύα των πολιτών ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ. 

Γενικό αρχό για την χρηματοδότηςη των δρϊςεων αποτελεύ η επύτευξη 

διαλειτουργικότητασ των πληροφοριακών ςυςτημϊτων και λειτουργιών ϋτςι ώςτε, 

αφενόσ η διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων να μην επικαλύπτεται από διαφορετικούσ 

φορεύσ τησ ΔΔ και αφετϋρου οι ςυνϋργιεσ που ϋχουν εντοπιςτεύ ςε επύπεδο 

διαδικαςιών και λειτουργιών των διαφορετικών φορϋων και επιπϋδων διούκηςησ να 

μετουςιωθούν και ςε επικοινωνύα ςυςτημϊτων. κοπόσ εύναι οι διαδικαςύεσ και 

λειτουργύεσ να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικϊ από ϋνα ςημεύο. Η ΔΔ θα αξιοποιόςει 

τον πλούτο τησ δημόςιασ πληροφορύασ, μεταβαύνοντασ από ϋνα ςύςτημα ανταλλαγόσ 

εγγρϊφων ςε ϋνα ςύςτημα ανταλλαγόσ πληροφορύασ. 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Β.2: Αύξηςη των υπηρεςιών, εφαρμογών και ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ που παρϋχονται προσ τουσ πολύτεσ 

Ο εν λόγω ειδικόσ ςτόχοσ αποςκοπεύ ςτη βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ των πολιτών και 

των επιχειρόςεων μϋςω τησ παροχόσ πλόρωσ ηλεκτρονικοποιημϋνων υπηρεςιών. 

Οι ΣΠΕ ςτο πλαύςιο του παρόντοσ ειδικού ςτόχου θα αποτελϋςουν ϋνα εξωςτρεφϋσ 

εργαλεύο του δημοςύου τομϋα για την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των επιχειρόςεων 

και την ςυμμετοχό τουσ ςτον ςχεδιαςμό και την ϊςκηςη δημοςύων πολιτικών. 

Ενδεικτικϊ περιλαμβϊνονται δρϊςεισ: 

 αναβϊθμιςησ, ανϊπτυξησ και λειτουργύασ εργαλεύων ΣΠΕ για την παροχό 

παροχόσ πλόρωσ ηλεκτρονικοποιημϋνων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ 

 αυθεντικοπούηςησ πολιτών, 

 ενιαύασ εξυπηρϋτηςησ πολιτών ςτισ υπηρεςύεσ του δημοςύου καθώσ και την 

ενύςχυςη τησ ςυμμετοχικόσ δημοκρατύασ 

 ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων και εφαρμογών με ςτόχο την καλύτερη οργϊνωςη και 

λειτουργύα των φορϋων των τομϋων προτεραιότητασ του ΕΠ όπωσ τησ 

φορολογικόσ-δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ, τησ υγεύασ, τησ δικαιοςύνησ, τησ 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και τησ εφαρμογόσ μεταρρύθμιςησ «Πρόγραμμα 

Καλλικρϊτησ».  

Οι δρϊςεισ αυτϋσ ςτοχεύουν ςτη βελτύωςη τησ «καθημερινότητασ» των πολιτών, ςε 

ςχϋςη με τισ ςυναλλαγϋσ τουσ με τον Δημόςιο Σομϋα, ενιςχύοντασ την ιςότιμη και 
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ενεργό ςυμμετοχό τουσ ςτο ςχεδιαςμό, ςτην ϊςκηςη και ςτον ϋλεγχο δημοςύων 

πολιτικών. 

Οι δρϊςεισ που θα χρηματοδοτηθούν ςτον εν λόγω ειδικό ςτόχο, ςυμβϊλλουν ςτην 

επύτευξη των ςτόχων του ςτρατηγικού κειμϋνου για την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 

που περιλαμβϊνονται ςτισ ςτρατηγικϋσ κατευθύνςεισ «Εκςυγχρονιςμόσ Κρϊτουσ και 

Διούκηςησ» και «Επαναςύνδεςη πολύτη με Κρϊτοσ και Διούκηςη». 

Αναφορικϊ με την ανϊπτυξη υπηρεςιών ΣΠΕ γα την παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ θα δοθεύ προτεραιότητα ςε ςυςτόματα που θα 

προςφϋρουν ϊμεςη και δραςτικό αλλαγό ςτον τρόπο και χρόνο εξυπηρϋτηςησ του 

πολύτη από το κρϊτοσ. Επιδιώκεται η μεύωςη τησ φυςικόσ παρουςύασ των πολιτών ςτισ 

δημόςιεσ υπηρεςύεσ αποδεςμεύοντασ παρϊλληλα ςημαντικούσ ανθρώπινουσ πόρουσ 

του Δημοςύου Σομϋα από ςε περιςςότερο παραγωγικϋσ και αναπτυξιακϋσ διαδικαςύεσ. 

Με τη δημιουργύα ενιαύου ςημεύου και τρόπου πρόςβαςησ και εξυπηρϋτηςησ πολιτών 

προτεραιότητα θα δοθεύ ςτη δημιουργύα κατϊλληλων υποδομών ταυτοπούηςησ και 

αυθεντικοπούηςησ φυςικών και νομικών προςώπων. Επύςησ ϋμφαςη θα δοθεύ ςτην 

ενύςχυςη τησ ςυμμετοχικόσ δημοκρατύασ μϋςω τησ διεύρυνςησ εφαρμογόσ 

ςυςτημϊτων που προϊγουν τισ διαφανεύσ διαδικαςύεσ ςτην Δημόςια Διούκηςη και τησ 

εξαςφϊλιςησ τησ πρόςβαςησ και τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην ςχεδύαςη, την 

ϊςκηςη και τον ϋλεγχο δημοςύων πολιτικών. 

 

A.6.1 Οεοιγοατή ςξσ είδξσπ ςχμ δοάρεχμ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ 

ρςήοινη, ρυεςικά παοαδείγμαςα και η αμαμεμόμεμη ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ 

ειδικξύπ ρςόυξσπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ 

καθξοιρμέμχμ κύοιχμ ρςξυεσόμεμχμ ξμάδχμ, ςχμ ειδικώμ 

ρςξυεσόμεμχμ πεοιξυώμ και ςχμ καςηγξοιώμ ςχμ δικαιξύυχμ 

 

Ειδικόσ ςτόχοσ Β.1:  

Κατηγορύα Δρϊςησ Β.1.1: Δρϊςεισ αναβϊθμιςησ, ανϊπτυξησ και λειτουργύασ 

ςυςτημϊτων ΣΠΕ για την υποςτόριξη τησ καλύτερησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ του 

Δημοςύου Σομϋα 

Η παρούςα κατηγορύα δρϊςεων αφορϊ ςτην ανϊπτυξη ςυςτημϊτων και εφαρμογών 

ΣΠΕ που ςχετύζονται ϊμεςα με τισ μεταρρυθμύςεισ που χρηματοδοτούνται από το 

Πρόγραμμα και αφορούν ςτη διεκπεραύωςη εςωτερικών διαδικαςιών και λειτουργιών 

των δημοςύων φορϋων. το πλαύςιο αυτό, θα υλοποιηθούν δρϊςεισ που ανϊπτυξησ 

υποδομών, ςυςτημϊτων και εφαρμογών και οι οπούεσ: 

 αφορούν οριζόντιεσ λειτουργύεσ των δημόςιων υπηρεςιών 

 ολοκληρώνουν μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ οργϊνωςησ και λειτουργύασ του 

δημοςύου τομϋα που θα υλοποιηθούν ςτο πλαύςιο των Αξόνων 

Προτεραιότητασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. η ανϊπτυξη υποδομών και ςυςτημϊτων για 

το ςύςτημα διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού, το ςύςτημα ςτοχοθεςύασ 

υπηρεςιών, ςύςτημα ςυντονιςμού του κυβερνητικού ϋργου κλπ. 

 βελτιώνουν τη λειτουργύα των δημοςύων υπηρεςιών, με την αναβϊθμιςη τησ 

μεταξύ τουσ επικοινωνύασ μϋςω τησ παροχόσ προηγμϋνων τηλεματικών 
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υπηρεςιών με χαμηλό κόςτοσ, και τησ ενοποιημϋνησ εξυπηρϋτηςησ των 

πολιτών, με αυτοματοποιημϋνα και φιλικϊ προσ τον χρόςτη ςυςτόματα 

πληροφόρηςησ και διεκπεραύωςησ ςυναλλαγών με το Δημόςιο. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

H ανϊπτυξη ςυςτόματοσ μϋτρηςησ, αξιολόγηςησ και ςυνεχούσ απόδοςησ των 

ηλεκτρονικών υπηρεςιών, η εγκατϊςταςη και λειτουργύα ενόσ κεντρικού ςυςτόματοσ 

ολοκληρωμϋνησ χρηματοοικονομικόσ διαχεύριςησ (ERP), ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ ενιαύασ 

μιςθοδοςύασ, δημιουργύα ηλεκτρονικού περιβϊλλοντοσ διακύνηςησ, διαχεύριςησ και 

αρχειοθϋτηςησ εγγρϊφων μϋςω τησ υιοθϋτηςησ τησ ψηφιακόσ υπογραφόσ, η 

ανϊπτυξη πλατφόρμασ διαβούλευςησ, αρχικϊ μεταξύ των υπηρεςιών των Τπουργεύων 

και ςτη ςυνϋχεια μεταξύ των Τπουργεύων και των εποπτευόμενων οργανιςμών, των 

ανεξϊρτητων αρχών και των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεςιών, 

υποςτηρικτικϋσ δρϊςεισ του ϋργου ΤΖΕΤΞΙ ΙΙ.  

 

Άμεςα βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Περιφϋρειεσ 

 ΟΣΑ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

  

Κατηγορύα Δρϊςησ Β.1.2: Δρϊςεισ διαςφϊλιςησ του ορθού ςχεδιαςμού, τησ ανοιχτόσ 

διϊθεςησ, τησ ορθόσ διαχεύριςησ, τησ αςφϊλειασ και τησ διαλειτουργικότητασ 

δεδομϋνων και ςυςτημϊτων ΣΠΕ ςτο Δημόςιο Σομϋα 

Η παρούςα κατηγορύα δρϊςεων αφορϊ ςτην υλοπούηςη ϋργων ώςτε αφενόσ η 

δημόςια διούκηςη να αξιοποιόςει πλόρωσ και αποτελεςματικϊ τον πλούτο τησ 

δημόςιασ πληροφορύασ, μεταβαύνοντασ από ϋνα ςύςτημα ανταλλαγόσ εγγρϊφων ςε 

ϋνα ςύςτημα ανταλλαγόσ πληροφορύασ και αφετϋρου να εξαςφαλύςει διαβαθμιςμϋνα 

την ανοικτό διϊθεςη των δεδομϋνων ςτισ ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ. 

το πλαύςιο αυτό ενδεικτικϋσ παρεμβϊςεισ αποτελούν: 

 η καθιϋρωςη κοινών προτύπων διαχεύριςησ γνώςησ, ςυλλογόσ και αξιοπούηςησ 

δημόςιων δεδομϋνων 

 η διαςύνδεςη των τεςςϊρων βαςικών Μητρώων (Μητρώο Υορολογουμϋνων, 

Μητρώο Αςφαλιςμϋνων, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αςτυνομικών Σαυτοτότων)  
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 η ανϊπτυξη εφαρμογών ενύςχυςησ τησ διαλειτουργικότητασ των ςυςτημϊτων 

και υπηρεςιών του δημόςιου τομϋα. Προτεραιότητα θα δοθεύ ςτη 

χρηματοδότηςη ςχετικών δρϊςεων διαλειτουργικότητασ που αφορούν ςτουσ 

κϊθετουσ τομεύσ πολιτικόσ του ΕΠ 

 η εξαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ των δεδομϋνων 

Επιδιώκεται κεντρικόσ καθοριςμόσ των προδιαγραφών ςχεδιαςμού και ανϊπτυξησ 

πληροφοριακών ςυςτημϊτων ςτο δημόςιο τομϋα, ϋτςι ώςτε: 

 να χρηςιμοποιεύται κοινό γλώςςα ςε όλα τα επύπεδα διακυβϋρνηςησ. 

 να υπϊρξει ευθυγρϊμμιςη κεντρικόσ και αποκεντρωμϋνησ διούκηςησ και τησ 

περιφερειακόσ και τοπικόσ αυτοδιούκηςησ με την ςτρατηγικό για Διαχεύριςη 

Πληροφοριών τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν:  

Ο προςδιοριςμόσ και η εφαρμογό ενιαύασ πολιτικόσ για την προμόθεια, χρόςη, 

διαχεύριςη και ςυντόρηςη των βαςικών πληροφοριακών υποδομών ςτουσ Υορεύσ τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ, η διαςύνδεςη των βαςικών μητρώων με κοινό δεςμευτικό 

πρότυπο και ενιαύο interface, ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη τώρα (e-gov now). 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον : 

 τομϋα φορολογικόσ-δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ: Ανϊπτυξη και λειτουργύα 

Κϋντρου Διαλειτουργικότητασ για τον Δημόςιο Σομϋα με ςτόχο την παροχό 

ςύνθετων ηλεκτρονικών υπηρεςιών προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ, Ανϊπτυξη 

Εςωτερικόσ Διαλειτουργικότητασ όλων των υφιςτϊμενων εφαρμογών τησ 

Γ.Γ.Δ.Ε 

 τομϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: διαςφϊλιςη τησ αςφϊλειασ των πληροφοριών, 

του λογιςμικού και των υποδομών του ΙΚΑ / ΕΣΑΜ για την εξαςφϊλιςη των 

παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ 

Άμεςα βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

 

Ειδικόσ ςτόχοσ Β.2: 

Κατηγορύα Δρϊςησ Β.2.1: Δρϊςεισ αναβϊθμιςησ, ανϊπτυξησ και λειτουργύασ εργαλεύων 

ΣΠΕ για την παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςτουσ πολύτεσ 
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Η εν λόγω κατηγορύα δρϊςησ περιλαμβϊνει δρϊςεισ: 

 ηλεκτρονικόσ ταυτοπούηςησ και αυθεντικοπούηςησ φυςικών και νομικών 

προςώπων από τουσ δημόςιουσ φορεύσ 

 πολυκαναλικόσ και ενιαύασ παροχόσ υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ δηλαδό την 

ενιαύα και ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη των ςυναλλαγών του πολύτη με τισ 

δημόςιεσ υπηρεςύεσ, ανεξϊρτητα από τον τρόπο πρόςβαςόσ του (διαδικτυακϊ, 

με φυςικό παρουςύα ό μϋςω τηλεφωνικού κϋντρου) 

 ενύςχυςησ τησ ςυμμετοχικόσ δημοκρατύασ των πολιτών 

 ανϊπτυξησ ό αναβϊθμιςησ ςυςτημϊτων και εφαρμογών ΣΠΕ για την παροχό 

ϊμεςων, ολοκληρωμϋνων και πλόρωσ ηλεκτρονικοποιημϋνων υπηρεςιών προσ 

τουσ πολύτεσ οι οπούεσ θα αλλϊξουν δραςτικϊ την «καθημερινότητα» τησ 

εξυπηρϋτηςόσ τουσ από τον Δημόςιο Σομϋα. 

τόχοσ των υπηρεςιών αυτών εύναι η: 

 μεύωςη τησ ανϊγκησ φυςικόσ παρουςύασ των πολιτών ςτουσ δημόςιουσ φορεύσ 

προκειμϋνου να ολοκληρώςουν τισ ςυναλλαγϋσ τουσ 

 διεύρυνςη τησ εφαρμογόσ ςυςτημϊτων που προϊγουν τισ διαδικαςύεσ 

ςυμμετοχικόσ δημοκρατύασ ώςτε να ενιςχυθεύ η ςυμμετοχό των πολιτών ςτην 

ϊςκηςη δημοςύων πολιτικών καθώσ και η αξιοπιςτύα του κρϊτουσ, 

αναδεικνύοντασ την διαφϊνεια και την λογοδοςύα ωσ ςημαντικϋσ αρχϋσ και 

πρακτικϋσ εφαρμοζόμενεσ από όλεσ τισ κρατικϋσ υπηρεςύεσ και φορεύσ 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ αποτελούν: 

 η λειτουργύα ςυςτόματοσ παροχόσ υπηρεςιών CRM (CRMS) που περιλαμβϊνει 

την προμόθεια και την υλοπούηςη των απαραύτητων υποδομών εξοπλιςμού 

και λογιςμικού που θα εξαςφαλύςουν την καλύτερη δυνατό, αςφαλό και 

αποτελεςματικό επικοινωνύα του κρϊτουσ με τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ 

 η δημιουργύα και αξιοπούηςη ενόσ ενιαύου και βιώςιμου χώρου ηλεκτρονικόσ 

ταυτοπούηςησ και αυθεντικοπούηςησ ςτη χώρα, για νομικϊ και φυςικϊ 

πρόςωπα 

 η ανϊπτυξη υποδομών, ςυςτημϊτων και εφαρμογών που: 

o αφορούν υπηρεςύεσ «μαζικόσ» ζότηςησ από τουσ πολύτεσ 

o ολοκληρώνουν μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ, εξωςτρεφεύσ προσ τουσ 

πολύτεσ, που θα υλοποιηθούν ςτο πλαύςιο των Αξόνων Προτεραιότητασ 

του ΕΚΣ 

o αφορούν κϊθετουσ τομεύσ πολιτικόσ με ϋμφαςη ςε τομεύσ 

προτεραιότητασ του ΕΠ (φορολογικό-δημοςιονομικό διαχεύριςη, 

δικαιοςύνη, υγεύα, κοινωνικό αςφϊλιςη, εφαρμογό μεταρρύθμιςησ 

«Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ») που αποςκοπούν ςτην αναβϊθμιςη των 

υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ 

Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ ανϊ κϊθετο τομϋα πολιτικόσ εύναι για τον : 

 τομϋα φορολογικόσ-δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ: Εξϋλιξη των πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων και των παρεχόμενων υπηρεςιών τησ Γ.Γ.Π.. 
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 τομϋα δικαιοςύνησ: Ολοκληρωμϋνο ύςτημα Διαχεύριςησ Δικαςτικών 

Τποθϋςεων για την Πολιτικό και Ποινικό Διαδικαςύα Β' Υϊςη 

 τομϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: δρϊςεισ ΕΣΠΑ που ολοκληρώνουν τισ 

μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ του τομϋα που χρηματοδοτούνται ςτο πλαύςιο των 

Αξόνων Προτεραιότητασ του ΕΚΣ 

 τομϋα υγεύασ: Πληροφοριακό ύςτημα Λειτουργύασ Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ 

Τγεύασ και Ανϊπτυξη Ηλεκτρονικού Υακϋλου Αςθενούσ, Ειςαγωγό ςύγχρονων 

Διαδικαςιών Προμηθειών – Κεντροπούηςη Προμηθειών 

 τομϋα εφαρμογόσ μεταρρύθμιςησ «Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»: δρϊςεισ ΕΣΠΑ 

που ολοκληρώνουν τισ μεταρρυθμιςτικϋσ δρϊςεισ του τομϋα που 

χρηματοδοτούνται ςτο πλαύςιο των Αξόνων Προτεραιότητασ του ΕΚΣ 

Άμεςα βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Περιφϋρειεσ 

 ΟΣΑ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

 

2.A.6.2 Ιαςεσθσμςήοιεπ αουέπ για ςημ επιλξγή ςχμ ποάνεχμ 

Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήςει δράςεισ ΤΠΕ και ηλεκτρονικήσ διακυβέρνηςησ που 

εμπίπτουν ςτην εκ των προτέρων αιρεςιμότητα 2.1 και δεν θα προβεί ςε καμία 

δημοςίευςη προςκλήςεων υποβολήσ προτάςεων ςχετικών με αυτήν την εκ των 

προτερων αιρεςιμότητα, ουτε ςε οποιαδήποτε επιλογή ςχετικών εμπροςθοβαρών 

έργων έωσ ότου το ςχέδιο δράςησ που θα ςυμφωνηθείμε τισ υπηρεςίεσ τησ Ε. 

Επιτροπήσ για την εκ των προτέρων αιρεςιμότητα 2.1 κριθεί ότι εκπληρώνεται. 

Η επιλογό των Πρϊξεων ςτο πλαύςιο τησ Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ θα 

πραγματοποιηθεύ μϋςα από τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ με την ανακούνωςη. 

ςχετικόσ Πρόςκληςησ Τποβολόσ Προτϊςεων. Ειδικότερα, για την επιλογό των 

πρϊξεων, θα χρηςιμοποιηθούν κριτόρια που ςχετύζονται με τα ακόλουθα: 

• Επιλεξιμότητα (ολοκληρωμϋνοσ χαρακτόρασ, κϊλυψη ςτόχων Θεματικού 

τόχου, Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ, Ειδικού τόχου, Κατηγορύασ Δρϊςησ, 

κϊλυψη κανόνων επιλεξιμότητασ, κλπ) 

• υμβατότητα (τόρηςη εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύασ ςε ςχϋςη με 

ανταγωνιςμό, δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, ιςότητα ευκαιριών, ςυνϊφεια με το 
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ςτρατηγικό ςχεδιαςμό για την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη ςτη Δημόςια 

Διούκηςη, κλπ) 

• υμμόρφωςη (με το ελληνικό πλαύςιο παροχόσ υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ (ΤΑΠ/Υ.40.4//1/989, ΥΕΚ 1301/Β/12-4-2012), με την αρχό του 

«χεδιϊζοντασ για Όλουσ» εντϊςςοντασ προώποθϋςεισ και όρουσ 

προςβαςιμότητασ ςε ΣΠΕ για ϊτομα με αναπηρύα βαςιζόμενεσ ςε διεθνώσ 

αναγνωριςμϋνουσ κανόνεσ και οδηγύεσ προςβαςιμότητασ και οφεύλει να 

ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τισ ελϋγξιμεσ Οδηγύεσ για την Προςβαςιμότητα του 

Περιεχομϋνου του Ιςτού ϋκδοςη 2.0 (WCAG 2.0), ςε Επύπεδο προςβαςιμότητασ 

τουλϊχιςτον «ΑΑ» ό με ϊλλο πρότυπο ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ που 

ορύζεται από κεύμενη νομοθεςύα και διαςφαλύζει αντύςτοιχη ό υψηλότερη 

ποιότητα πρόςβαςησ των πολιτών με αναπηρύα ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, 

εφαρμογϋσ πληροφορικόσ και ψηφιακϊ ϋγγραφα. την περύπτωςη των 

διαδικτυακών υπηρεςιών που θα υλοποιηθούν για χρόςη από φορητϋσ 

ςυςκευϋσ, επιπλϋον τησ προηγούμενησ ςυμμόρφωςησ θα πρϋπει να ληφθούν 

υπόψη ελϋγξιμεσ Βϋλτιςτεσ Πρακτικϋσ του Κινητού Παγκόςμιου Ιςτού (Mobile 

Web Best Practices 1.0) τησ κοινοπραξύασ του W3C, με την προςταςύα τησ 

ιδιωτικότητασ και αςφϊλειασ δεδομϋνων) 

• Πληρότητα (βαθμόσ ςαφόνειασ, λειτουργικότητα λαμβϊνοντασ υπόψη και την 

παραγωγικό λειτουργύα των ϋργων ΣΠΕ, βιωςιμότητα κλπ) 

• Ψριμότητα (βαθμόσ ωρύμανςησ, ύπαρξη υποςτηρικτικών μελετών, 

προώπολογιςμόσ, κλπ) 

• κοπιμότητα (ςοβαρότητα των προβλημϊτων και αναγκών που προτεύνεται 

να αντιμετωπιςτούν από το ϋργο, ςύμφωνα με τισ προτεραιότητεσ που 

καθορύςτηκαν ςτο ΕΠΑ και το ΕΠ, καθώσ και τυχόν ϊλλων εθνικών 

προτεραιοτότων, ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα ϋργα που όδη 

ϋχουν υλοποιηθεύ ό που προτεύνονται να υλοποιηθούν, κλπ) 

 

2.A.7 Ιξιμχμική καιμξςξμία, διεθμική ρσμεογαρία και ρσμβξλή ρςξσπ 

θεμαςικξύπ ρςόυξσπ 1-7 

το πλαύςιο του παρόντοσ Ωξονα Προτεραιότητασ δύναται να χρηματοδοτηθούν 

διακρατικϋσ δρϊςεισ με ςκοπό την μεταφορϊ τησ ευρωπαώκόσ εμπειρύασ μϋςω 

βϋλτιςτων πρακτικών ϊλλων Κρατών Μελών ςτα παραγόμενα προώόντα των 

εγχώριων πρϊξεων διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ. Επιςημαύνεται ότι μϋςω τησ 

δικτύωςησ με ϊλλα Κρϊτη Μϋλη και με διακρατικούσ εταύρουσ, καθύςταται δυνατό α) η 

ανταλλαγό πληροφοριών και εμπειριών ςε ςχϋςη με την βελτιςτοπούηςη τησ 

οργανωςιακόσ λειτουργύασ και β) η ανϊπτυξη ςτενότερων ςυνεργαςιών ςε τομεύσ 

κοινού ενδιαφϋροντοσ, όπωσ η κατϊρτιςη, οι υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, 

η δικαιοςύνη και η υγεύα. 

Ενδεικτικϊ προτεύνονται πϋντε μοντϋλα διακρατικόσ ςυνεργαςύασ, τα οπούα με τη 

ςειρϊ τουσ ενδεικνύουν και τον ςκοπό τησ ςυνεργαςύασ: 

 Ανταλλαγό πληροφόρηςησ και εμπειριών 
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 Εκ παραλλόλου ανϊπτυξη καινοτόμων λύςεων 

 Ειςαγωγό, εξαγωγό και προςαρμογό νϋων λύςεων ςχετικϊ με την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη 

 Από κοινού ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ ό προώόντοσ (π.χ ηλ. διακυβϋρνηςησ), 

με διαχωριςμό των επιμϋρουσ ϋργων ςτην κατεύθυνςη τησ επύτευξησ ενόσ 

κοινού ςτόχου 

 Ανταλλαγό προςωπικού (key personnel) τησ ομϊδασ ϋργου και των 

ςυμμετεχόντων 
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ΠΙΝΑΚΕ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4,5,6 

Πίνακασ 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων, ανά ειδικό ςτόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχήσ) [ςχετ.: ςτοιχεύο β) ςημεύο ii) του πρώτου εδαφύου του ϊρθρου 

96 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Δηδηθόο ζηόρνο 2c.1 - Αύμεζε ηωλ θνξέωλ θαη ζπζηεκάηωλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα όπνπ εληείλεηαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδωλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

ID Γείθηεο Μνλάδα κέηξεζεο Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο (θαηά 

πεξίπηωζε) 

Σηκή βάζεο Έηνο 
βάζεο 

Σηκή-ζηόρνο (2023) Πεγή 
ζηνηρείωλ 

πρλόηεηα 

ππνβνιήο 

εθζέζεωλ 

T4601 Αξηζκφο θνξέσλ ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία αλαβαζκίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ΣΠΔ 

Αξηζκφο 

  

3 2013 25 ΥΔηΜΗΔ ε εηήζηα βάζε 

T4602 Αξηζκφο κεηξψσλ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

δηαιεηηνπξγνχλ  
Αξηζκφο 

  
8 2013 70 ΥΔηΜΗΔ ε εηήζηα βάζε 

Δηδηθόο ζηόρνο 2c.2 - Αύμεζε ηωλ ππεξεζηώλ, εθαξκνγώλ θαη ζπζηεκάηωλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο 

T4603 Αξηζκφο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

πνιίηεο 

Αξηζκφο 
 1 2013 2 

ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4640 Αξηζκφο πνιηηψλ πνπ έρνπλ 

πξνζσπνπνηεκέλε πξφζβαζε ζην 

εληαίν ζεκείν πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ  

Αξηζκφο 
 50.000 2013 150.000 

ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

Ο κατϊλογοσ αυτόσ περιλαμβϊνει τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων για τουσ οπούουσ ϋχει καθοριςτεύ τιμό-ςτόχοσ, καθώσ και όλουσ τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ 

αποτελεςμϊτων. Οι τιμϋσ-ςτόχοι για τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων πρϋπει να ποςοτικοποιούνται· για τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, μπορούν να 

εύναι ποιοτικϋσ ό ποςοτικϋσ. Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ+γυναύκεσ) ό κατανεμημϋνεσ ανϊ φύλο και οι τιμϋσ βϊςησ μπορούν να προςαρμόζονται 

ανϊλογα. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο. 
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Πίνακασ 5:  Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ εκροών 

 
Κωδικός Δείκηης  Μονάδα 

μέηρηζης 

Ταμείο  Καηηγορία περιθέρειας 

(καηά περίπηωζη)  
Σηκή-ζηφρνο (2023)[1] 

Πηγή 

ζηοιτείων 

Σστνόηηηα 

εκθέζεων 

Α Γ      

T4627 Αξηζκφο έξγσλ δεκηνπξγίαο ή αλαβάζκηζεο 

ζπζηεκάησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

      
          

13    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4628 
Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

      

            

9    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4629 Αξηζκφο έξγσλ αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εληαίνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

      
            

2    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4630 Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο ή αλαβάζκηζεο 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

παξέρνληαη πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

      
            

2    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4631 Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  
Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

                  

3    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4632 Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο ΕΤΠΑ 

      

          

13    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 
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Πίνακασ 6: Πλαίςιο επιδόςεων του άξονα προτεραιότητασ (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειασ) 

 

ID 
Σύπνο 

δείθηε 

Γείθηεο ή βαζηθό 

ζηάδην πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Οξόζεκν γηα ην 201818 Σειηθόο ζηόρνο (2023)19 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 

Δπεμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ 

δείθηε, θαηά 

πεξίπηωζε 
Α Γ  Α Γ  

F100 F 

Πνζφ 

Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

Αξηζκφο ΔΚΣ    34.701.943,87    209.191.149,58  
Αξρή 

Πιεξσκήο 
 

T4627 O 

Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο 

ζπζηεκάησλ ΣΠΔ γηα 

ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο ΔΚΣ    7 
  

12 ΤΓηΜΖΓ  

T4628 O 

Αξηζκφο έξγσλ 

ελίζρπζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο ΔΚΣ    
10 

  
20 ΤΓηΜΖΓ  

T4630  Αξηζκφο έξγσλ       
  

   

                                                             
18 Τα ορόςημα μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «Σ»= ςύνολο. 
19 Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο.  
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ID 
Σύπνο 

δείθηε 

Γείθηεο ή βαζηθό 

ζηάδην πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Οξόζεκν γηα ην 201818 Σειηθόο ζηόρνο (2023)19 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 

Δπεμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ 

δείθηε, θαηά 

πεξίπηωζε 
Α Γ  Α Γ  

αλάπηπμεο ή 

αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ 

παξέρνληαη πιήξσο 

ειεθηξνληθά 

T4632 O 

Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

ΔΠ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο 

πνιίηεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ    10 
  

15 ΤΓηΜΖΓ  
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Θεματικόσ Ωξονασ 3 «Βελτίωςη τησ διαχείριςησ και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοςίου Σομέα», Ωξονεσ 
Προτεραιότητασ 7,8,9 

2.Α.2 Αιςιξλόγηρη ςηπ θέρπιρηπ άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ πξσ καλύπςει 

πεοιρρόςεοεπ από μία πεοιτέοειεπ ή πεοιρρόςεοξσπ από έμαμ θεμαςικξύπ 

ρςόυξσπ ή πεοιρρόςεοα από έμα αμεία 

Ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ (Θεματικόσ Ωξονασ 3) αφορϊ δρϊςεισ που 

χρηματοδοτούνται ςτο πλαύςιο Θεματικό τόχο 11 (Σαμεύο ΕΚΣ). Κύριοσ ςτόχοσ εύναι η 

βελτύωςη τησ οριζόντιασ πολιτικόσ ανθρώπινου δυναμικού του δημόςιου τομϋα και η 

ταυτόχρονη εξϋλιξό του μϋςω δρϊςεων κατϊρτιςησ. το πλαύςιο αυτό 

χρηματοδοτούνται δρϊςεισ για: 

 τη βελτύωςη των πολιτικών προςωπικού και εφαρμογόσ τουσ και δρϊςεισ 

ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ ςυςτημϊτων διαχεύριςησ του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 την ανϊπτυξη γνώςεων, δεξιοτότων και ικανοτότων ανθρώπινου δυναμικού 

του Δημοςύου Σομϋα 

 τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ςχεδιαςμού των προγραμμϊτων ςπουδών και του 

εκπαιδευτικού υλικού 

Οι ανωτϋρω δρϊςεισ χαρακτηρύζονται ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα οριζόντιεσ 

ςυςτημικϋσ, δηλαδό μη χωροθετημϋνεσ, και ϋχουν ϊμεςη επύπτωςη ςε όλεσ τισ 

περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ψσ εκ τούτου οι νομικϋσ τουσ δεςμεύςεισ καθώσ και τα 

παραδοτϋα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ποςοτικοποιηθούν και να χωροθετηθούν 

διακριτϊ. Μολονότι η κεντρικό κυβϋρνηςη εδρεύει κατϊ κύριο λόγο ςτην Αττικό, 

επειδό το αποτϋλεςμα των δρϊςεων αφορϊ και επηρεϊζει τη λειτουργύα των 

δημόςιων υπηρεςιών και την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και των επιχειρόςεων όλησ 

τησ χώρασ, η χρηματοδότηςό τουσ επιμερύζεται ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ. 

Αναφορικϊ με τα δύο ϊλλα επύπεδα διούκηςησ, (αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό 

αυτοδιούκηςη) εφόςον η ςτρατηγικό επιλογό του καθ’ ύλην αρμόδιου Τπουργεύου για 

την υλοπούηςη των δρϊςεων, εύναι η υιοθϋτηςη οριζοντύων προτύπων και ςτη 

ςυνϋχεια η εφαρμογό τουσ για το ςύνολο του κϊθε επιπϋδου διούκηςησ, οι δρϊςεισ 

χαρακτηρύζονται οριζόντιεσ ςυςτημικϋσ ωσ ανωτϋρω. ε διαφορετικό περύπτωςη όπου 

ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εύναι χωροθετημϋνεσ θα χρηματοδοτηθούν από πόρουσ 

ςυγκεκριμϋνων περιφερειών. 

Κατϊ ςυνϋπεια ο εν λόγω Ωξονασ Προτεραιότητασ επιλϋγεται από πλευρϊσ 

επιχειρηςιακόσ προςϋγγιςησ και ςτοχοθεςύασ να εύναι ϋνασ και για τουσ τρεισ τύπουσ 

περιφερειών (εξαιρουμϋνων των Περιφερειών Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ). 

Οι δρϊςεισ που εντϊςςονται επιχειρηςιακϊ ςτον εν λόγω Ωξονα Προτεραιότητασ και 

αφορούν ςτισ Περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ, λόγω διαφορετικού 

ποςοςτού ςυγχρηματοδότηςησ (50% ϋναντι 80% των λοιπών Περιφερειών) και 

ςχετικόσ οδηγύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αντιμετωπύζονται ωσ ξεχωριςτού Ωξονεσ 

Προτεραιότητασ. 
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2.A.4 Δπεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

Κωδηθόο 

αλαγλώξηζεο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

11i 

Σίηινο ηεο 

επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 

Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ελ φςεη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαιχηεξε 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε 

 

2.A.5 Διδικξί ρςόυξι πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςημ επεμδσςική ποξςεοαιόςηςα 

και αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα 

Ο παρόν Θεμαικόσ ‘Αξονασ περιλαμβϊνει δύο ειδικούσ ςτόχουσ οι οπούοι εύναι οι 

ακόλουθοι: 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Γ.1: Αύξηςη των φορϋων τησ δημόςιασ διούκηςησ όπου εφαρμόζονται νϋεσ 

οριζόντιεσ πολιτικϋσ νϋα ςυςτόματα αξιολόγηςησ και ορθολογικόσ διούκηςησ ανθρώπινου 

δυναμικού 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αφορϊ ςτη βελτύωςη των πολιτικών διούκηςησ και ανϊπτυξησ των 

ανθρώπινων πόρων του Δημοςύου Σομϋα και χρηματοδοτεύ δρϊςεισ που ςυμβϊλλουν 

ςτην επύτευξη των ςτόχων του πυλώνα «Ανθρώπινο Δυναμικό» του ςτρατηγικού 

κειμϋνου για τη Διοικητικό Μεταρρύθμιςη. 

Προβλϋπεται ο ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ, η ανϊπτυξη και η εφαρμογό ενόσ 

ςυςτόματοσ διούκηςησ ςτο οπούο θα εμπλϋκονται όλοι οι κύριοι δρώντεσ. 

Επιμϋρουσ ςτόχουσ αποτελούν: 

 Η ειςαγωγό ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ πρόςληψησ, μετακύνηςησ, 

ςταδιοδρομύασ και αποτελεςματικότερησ αξιοπούηςησ των δεξιοτότων των 

δημοςύων υπαλλόλων, δημιουργώντασ μύα «εςωτερικό αγορϊ εργαςύασ» του 

Δημόςιου Σομϋα, ώςτε ο θεςμόσ να καταςτεύ μια διαρκόσ και διαφανόσ 

διαδικαςύα 

 Η ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ τησ απόδοςησ βϊςει ςτόχων ςτον 

ελληνικό δημόςιο τομϋα, το οπούο θα εγγυϊται τη ςυνεχό, ςυςτηματικό και 

αντικειμενικό αξιολόγηςη τησ απόδοςησ κϊθε δημόςιου υπαλλόλου ςε ςχϋςη 

με το ρόλο και τισ αρμοδιότητϋσ του. 

 H δημιουργύα ενόσ αποτελεςματικού μηχανιςμού ςύνδεςησ και 

παρακολούθηςησ του κόςτουσ μιςθοδοςύασ των δημοςύων υπαλλόλων με τον 

κρατικό προώπολογιςμό, καθώσ και η θεςμοθϋτηςη και η ανϊπτυξη μιασ 

διαδικαςύασ προγραμματιςμού ανθρώπινων πόρων 

το πλαύςιο αυτό θα δοθούν ςημαντικϊ περιθώρια - κύνητρα ςτα υπουργεύα και ςτουσ 

οργανιςμούσ ϋτςι ώςτε να αναπτύξουν τη δικό τουσ ςτρατηγικό για το ανθρώπινο 

δυναμικό, να βελτιώςουν τη διούκηςη του προςωπικού τουσ και να προωθόςουν την 

οργανωςιακό καινοτομύα μϋςω τησ αλλαγόσ του μύγματοσ ικανοτότων του 

προςωπικού ό τησ ειςροόσ 

Με βϊςη τα παραπϊνω θα διαμορφωθεύ ϋνα νϋο, ευϋλικτο ανθρώπινο δυναμικό του 

Δημοςύου Σομϋα, ϋτοιμο να ανταποκριθεύ ςτισ ςυνεχόμενεσ αλλαγϋσ και νϋεσ 

προκλόςεισ που θα αντιμετωπύςει τα επόμενα χρόνια. 
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Ειδικόσ Στόχοσ Γ.2: Αύξηςη του αριθμού ςτελεχών / υπαλλόλων τησ δημόςιασ διούκηςησ με 

πιςτοποιημϋνεσ δεξιότητεσ/ διοικητικϋσ ικανότητεσ 

Ο ειδικόσ ςτόχοσ αφορϊ ςτην κατϊρτιςη των υπαλλόλων του Δημοςύου Σομϋα ςε όλα 

τα επύπεδα διούκηςησ και χρηματοδοτεύ δρϊςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των 

ςτόχων του πυλώνα «Ανθρώπινο Δυναμικό» του ςτρατηγικού κειμϋνου για τη 

Διοικητικό Μεταρρύθμιςη. 

τόχοσ εύναι να αναπτυχθούν δυνατότητεσ κατϊρτιςησ προςαρμοςμϋνεσ ςτισ 

τρϋχουςεσ ανϊγκεσ τησ διούκηςησ. Η κατϊρτιςη θα ςυνδεθεύ με τρεισ κύριεσ διοικητικϋσ 

προτεραιότητεσ: 

 Ενύςχυςη των ανθρώπινων πόρων προκειμϋνου να υποςτηριχθεύ η ανϊπτυξη 

τησ ςταδιοδρομύασ και να γύνουν αποδεκτϋσ οι οργανωτικϋσ και διαρθρωτικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ. 

 Διευκόλυνςη του καθεςτώτοσ μόνιμησ κινητικότητασ που θα εφαρμοςτεύ με 

ςτόχο την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ διούκηςησ και των 

πολιτών. 

 Ενύςχυςη των βαςικών οριζόντιων δεξιοτότων, ιδύωσ των δεξιοτότων 

πληροφορικόσ, ςε όλη τη διούκηςη. 

Προώποθϋςεισ για την επύτευξη των ανωτϋρω ςτόχων αποτελούν: 

 Η αναπροςαρμογό των υφιςταμϋνων προγραμμϊτων κατϊρτιςησ βϊςει των 

νϋων αναγκών 

 Ο καθοριςμόσ μιασ διαδικαςύασ περιοδικόσ αξιολόγηςησ τόςο του 

περιεχομϋνου όςο και των αποτελεςμϊτων των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. Η 

αξιολόγηςη πρϋπει να περιλαμβϊνει την αντιςτούχιςη του περιεχομϋνου με τισ 

ανϊγκεσ τησ διούκηςησ. 

 Η παροχό κατϊρτιςησ και ευκαιριών ανϊπτυξησ α) για νεοπροςληφθϋντεσ, β) 

υπαλλόλουσ υπαγόμενουσ ςε καθεςτώσ κινητικότητασ και γ) υπαλλόλουσ που 

αςκούν διευθυντικϋσ αρμοδιότητεσ ό που μπορεύ να κληθούν να τισ αςκόςουν. 

Θα εξεταςτούν οι δυνατότητεσ που προςφϋρονται από τη χρόςη νϋων τεχνολογιών, 

όπωσ η ηλεκτρονικό μϊθηςη, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η παροχό των γνώςεων με 

οικονομικϊ αποδοτικό τρόπο. 

Περιλαμβϊνει δρϊςεισ, προειςαγωγικόσ εκπαύδευςησ, ανϊπτυξησ γνώςεων, 

δεξιοτότων και ικανοτότων που αφορούν ςτην εφαρμογό των μεταρρυθμύςεων ςτη 

δημόςια διούκηςη ςε οριζόντιουσ και κϊθετουσ τομεύσ πολιτικόσ 

Επιπρόςθετα κρύνεται αναγκαύα η κατϊρτιςη του ανθρώπινου δυναμικού του 

δημόςιου τομϋα ςε θϋματα νϋων τεχνολογιών και ςυςτημϊτων ΣΠΕ. Αυτϋσ οι δρϊςεισ 

περιλαμβϊνουν τόςο τισ βαςικϋσ δεξιότητεσ που εύναι απαραύτητεσ για να 

ανταποκριθεύ το προςωπικό ςτισ νϋεσ προκλόςεισ, όςο και την κατϊρτιςη ςτη χρόςη 

νϋων ςυςτημϊτων, τα οπούα θα εκςυγχρονύςουν τη δημόςια διούκηςη και αποτελούν 

μύα βαςικό προώπόθεςη για την εφαρμογό των μεταρρυθμύςεων και τησ ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ. 

Επύςησ προωθεύται η θϋςπιςη ςυνεχούσ κατϊρτιςησ των διευθυντικών ςτελεχών. Προσ 

τούτο υποςτηρύζονται δρϊςεισ ανϊπτυξησ των ικανοτότων των μεςαύων και 
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υψηλόβαθμων ςτελεχών του δημοςύου τομϋα. Η ςτρατηγικό αυτό θα πρϋπει επύςησ να 

προςβλϋπει ςτην εξαςφϊλιςη και ενύςχυςη μιασ πολιτικϊ αδϋςμευτησ ανώτερησ και 

μεςαύασ δημόςιασ διούκηςησ που θα αποτελεύ τον πυρόνα τησ εφαρμογόσ τησ και τη 

ςύνδεςη με τα ορόςημα για τη μεταρρύθμιςη τησ δημόςιασ διούκηςησ. 

υγχρόνωσ επιδιώκεται η διαρκόσ ανανϋωςη και αναβϊθμιςη του περιεχομϋνου των 

επιμορφωτικών προγραμμϊτων και του εκπαιδευτικού υλικού τουσ και του υλικού 

πιςτοπούηςησ, προκειμϋνου να αντεπεξϋρχονται καλύτερα ςτισ αναγκαιότητεσ που 

προκύπτουν από την δυναμικό των αλλαγών και των μεταρρυθμύςεων ςτον δημόςιο 

τομϋα. 

 

A.6.1 Οεοιγοατή ςξσ είδξσπ ςχμ δοάρεχμ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ 

ρςήοινη, ρυεςικά παοαδείγμαςα και η αμαμεμόμεμη ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ 

ειδικξύπ ρςόυξσπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ 

καθξοιρμέμχμ κύοιχμ ρςξυεσόμεμχμ ξμάδχμ, ςχμ ειδικώμ 

ρςξυεσόμεμχμ πεοιξυώμ και ςχμ καςηγξοιώμ ςχμ δικαιξύυχμ 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Γ.1 

Κατηγορύα Δρϊςησ Γ.1.1: Δρϊςεισ βελτύωςησ των πολιτικών προςωπικού και 

εφαρμογόσ τουσ και δρϊςεισ ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ ςυςτημϊτων διαχεύριςησ του 

ανθρώπινου δυναμικού 

Η ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα δρϊςησ περιλαμβϊνει δρϊςεισ ανϊπτυξησ, εφαρμογόσ και 

θεςμοθϋτηςησ ςυςτημϊτων διούκηςησ και ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιχειρεύται μια ςυςτημικό προςϋγγιςη των θεμϊτων που αφορούν ςτη διαχεύριςη του 

ανθρώπινου δυναμικού τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, μϋςω μιασ ςειρϊσ ϋργων - 

παρεμβϊςεων (κινητικότητα, χαρτογρϊφηςη των μη μιςθολογικών παροχών, 

απλοπούηςη κλαδολογύου κλπ.), που ϊπτονται των επιμϋρουσ πτυχών του 

ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ, υιοθετώντασ τελικϊ την ανϊπτυξη και λειτουργύα μιασ 

κεντρικόσ οργανωςιακόσ και διοικητικόσ πλατφόρμασ για τη διαχεύριςη του. 

Ειδικότερα θα ςχεδιαςτεύ ϋνα νϋο και βιώςιμο ςύςτημα ανακατανομόσ των δημοςύων 

υπαλλόλων που θα ςυμβαδύζει με τη διαχεύριςη ςταδιοδρομύασ τουσ. 

την εν λόγω κατηγορύα δρϊςησ περιλαμβϊνονται επύςησ οι δρϊςεισ εκπόνηςησ 

εργαλεύων διούκηςησ και αξιολόγηςησ του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόςιου 

Σομϋα μϋςω ςτόχων. Η ςτοχοθεςύα και ειδικότερα η διαδικαςύα επιλογόσ και 

διαμόρφωςησ ςτόχων, η αξιολόγηςη και η ανϋλιξη βϊςει απόδοςησ, θα θεςπιςτεύ 

διαςφαλύζοντασ την αξιοκρατύα και την παροχό ύςων ευκαιριών ςε όλουσ τουσ ϊξιουσ 

δημόςιουσ υπαλλόλουσ. Παρϊλληλα θα υποςτηριχτεύ μια διαδικαςύα 

προγραμματιςμού ανθρώπινων πόρων, η οπούα θα εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με τον 

κρατικό προώπολογιςμό, μειώνοντασ ςτο ελϊχιςτο τα περιθώρια υπερβϊςεων των 

ςτόχων και των περιοριςμών που θα τεθούν. 

Επιπλϋον θα αναπτυχθεύ ϋνα νϋο ςύςτημα ταξινόμηςησ των υπαλλόλων το οπούο θα 

βαςύζεται ςτισ κατηγορύεσ θϋςεων εργαςύασ και ςτισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για 

την εκτϋλεςη του διοικητικού ϋργου ςε αντύθεςη με την ιςχύουςα αποκλειςτικό και 

μονοδιϊςτατη ςύνδεςη τησ θϋςησ εργαςύασ με το εκπαιδευτικό επύπεδο των 
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υπαλλόλων. Σο επύπεδο εκπαύδευςησ θα αποτελεύ ϋνα κριτόριο για την ϋνταξη ςε 

κϊποιο κλϊδο μεταξύ ϊλλων κριτηρύων και η επαγγελματικό ςταδιοδρομύα θα 

οικοδομεύται με βϊςη την αποδεδειγμϋνη εμπειρύα και απόδοςη. 

Οι δρϊςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ θα υποβοηθηθούν από ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ 

κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο τησ κατηγορύασ δρϊςησ Γ1.2. 

Ενδεικτικϋσ οριζόντιεσ δρϊςεισ αποτελούν: ανϊπτυξη ςυςτόματοσ διούκηςησ και 

ανϊπτυξησ ανθρωπινού δυναμικού, εκπόνηςη μελετών για τη βελτύωςη πολιτικών 

προςωπικού. 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςιοι Τπϊλληλοι 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Τπουργεύα – Γενικϋσ Γραμματεύεσ 

 ΝΠΔΔ 

 ΝΠΙΔ  

 Βουλό των Ελλόνων 

 Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ 

 

Ειδικόσ Στόχοσ Γ.2 

Κατηγορύα Δρϊςησ Γ.2.1: Δρϊςεισ ανϊπτυξησ γνώςεων, δεξιοτότων και ικανοτότων 

ανθρώπινου δυναμικού του Δημοςύου Σομϋα 

Περιλαμβϊνονται δρϊςεισ κατϊρτιςησ του ανθρώπινου δυναμικού για την υποςτόριξη 

των μεταρρυθμύςεων ςτο δημόςιο τομϋα. Μϋςω των δρϊςεων θα επιτευχθεύ: 

 Ενύςχυςη των ανθρώπινων πόρων προκειμϋνου να υποςτηριχθεύ η ανϊπτυξη 

τησ ςταδιοδρομύασ και να γύνουν αποδεκτϋσ οι οργανωτικϋσ και διαρθρωτικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ 

 Διευκόλυνςη του μόνιμου καθεςτώτοσ κινητικότητασ που θα εφαρμοςτεύ με 

ςτόχο την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ διούκηςησ και των 

πολιτών. 

 Ενύςχυςη των βαςικών οριζόντιων δεξιοτότων 

Οι δρϊςεισ κατϊρτιςησ μπορούν να απευθύνονται οριζόντια ςε όλο το εύροσ του 

δημοςύου τομϋα με παροχό κατϊρτιςησ και ευκαιριών ανϊπτυξησ: α) για 

νεοπροςληφθϋντεσ, β) υπαλλόλουσ υπαγόμενουσ ςε καθεςτώσ κινητικότητασ και γ) 

υπαλλόλουσ που αςκούν διευθυντικϋσ αρμοδιότητεσ ό που μπορεύ να κληθούν να τισ 

αςκόςουν.  

Από την ϊλλη πλευρϊ μπορούν να πραγματοποιηθεύ για τουσ τομεύσ προτεραιότητασ η 

δημιουργύα εξειδικευμϋνων προγραμμϊτων που θα εύναι ςχεδιαςμϋνα ςε ςτενό 

ςυνεργαςύα με τουσ δημόςιουσ οργανιςμούσ που θα τα ζητούν προκειμϋνου να 

ανταποκρύνονται ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και προτεραιότητϋσ τουσ. 
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 Η παραγωγό ςτελεχών ταχεύασ εξϋλιξησ για τον δημόςιο τομϋα ςτοχεύει ςτη ςτόριξη 

τησ ςτρατηγικόσ των αλλαγών ςτη διούκηςη με δημόςιουσ λειτουργούσ ικανούσ να 

ςυμβϊλλουν ςτην δημιουργύα ανοικτόσ, ςυμμετοχικόσ, αποτελεςματικόσ και 

αποδοτικόσ δημόςιασ διούκηςησ 

Η εν λόγω κατηγορύα δρϊςησ περιλαμβϊνει επύςησ τισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ των 

χρηςτών ςε νϋα ςυςτόματα και εφαρμογϋσ ΣΠΕ. Σα νϋα ϋργα πληροφορικόσ που θα 

υλοποιηθούν θα δημιουργόςουν ανϊγκεσ εξειδικευμϋνησ κατϊρτιςησ για τουσ χρόςτεσ 

τουσ προκειμϋνου να εύναι αποδοτικό η λειτουργύα τουσ. Η εφαρμογό ενόσ ςυςτόματοσ 

δεν εύναι μια διαδικαςύα απλόσ εγκατϊςταςησ αλλϊ αποτελεύ μύα πιο ςύνθετη 

διαδικαςύα η οπούα περαιτϋρω αποςκοπεύ ςτην υποςτόριξη των χρηςτών. Η 

εκπαύδευςη εξειδικεύεται περαιτϋρω ςε: 

 Εκπαύδευςη χρηςτών των ςυςτημϊτων 

 Εκπαύδευςη διαχειριςτών των ςυςτημϊτων 

Παρϊλληλα ςτη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα δρϊςησ υποςτηρύζονται δρϊςεισ εφαρμογόσ 

ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ςτον Δημόςιο Σομϋα. Εξαιτύασ τησ επαφόσ τουσ με την 

ηλεκτρονικό μϊθηςη οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εμπειρύα ςτη χρόςη ςυςτημϊτων 

πληροφορικόσ και εξοικειώνονται με τα ςύγχρονα μϋςα. Με αυτόν τον τρόπο 

αμβλύνεται και το πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητιςμού ςτη δημόςια διούκηςη. 

Σϋλοσ ςτη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα δρϊςησ περιλαμβϊνονται ϋργα κατϊρτιςησ που θα 

αναβαθμύζουν ςτοχευμϋνα τα μεςαύα και υψηλόβαθμα διοικητικϊ ςτελϋχη του 

Δημοςύου Σομϋα. 

Επειδό ο τελικόσ ςτόχοσ τησ κατηγορύασ δρϊςησ δεν εύναι η παραγωγό καταρτιςμϋνων 

δημοςύων υπαλλόλων, αλλϊ η κατϊρτιςό τουσ με τρόπο που να ςυμβϊλλουν ςτη 

βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τησ λειτουργύασ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, το μεγαλύτερο 

ποςοςτό των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ θα ςυνδϋεται ςτη φϊςη του ςχεδιαςμού και 

τησ εφαρμογόσ τουσ με ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ ό/και 

ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και επομϋνωσ θα αποκτϊ επιχειρηςιακϊ τον χαρακτόρα 

του «on the job training». 

Ενδεικτικοί τύποι δράςεων: 

 Δρϊςεισ προαγωγικόσ, ειςαγωγικόσ και προειςαγωγικόσ εκπαύδευςησ 

δημοςύων υπαλλόλων και δικαςτικών λειτουργών 

 Δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςε οριζόντιεσ δεξιότητεσ 

 Δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςε εξειδικευμϋνα θϋματα τομεακών πολιτικών 

προτεραιότητασ του ΕΠ 

 Δρϊςεισ ενημϋρωςησ-επιμόρφωςησ ςε ςύγχρονα θϋματα περιβαλλοντικών 

πολιτικών  

 Δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςε νϋα ςυςτόματα και διαδικαςύεσ που ειςϊγει το ΕΠ 

 Δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςε ΣΠΕ 

 Δρϊςεισ ηλεκτρονικόσ κατϊρτιςησ 

 Δρϊςεισ κατϊρτιςησ μεςαύων και υψηλόβαθμων ςτελεχών ςε διοικητικϋσ 

ικανότητεσ 
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Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςιοι Τπϊλληλοι 

 Δημόςια Διούκηςη 

  Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

  Οι πολύτεσ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 ΕΚΔΔΑ 

 ΕΔΙ 

 Λοιπού Δημόςιοι Υορεύσ παροχόσ εκπαύδευςησ ςε δημόςιουσ υπαλλόλουσ και 

λειτουργούσ 

 

Κατηγορύα Δρϊςησ Γ.2.2: Δρϊςεισ βελτύωςησ τησ ποιότητασ ςχεδιαςμού των 

προγραμμϊτων ςπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού 

Περιλαμβϊνονται δρϊςεισ βελτύωςησ τησ ποιότητασ ςχεδιαςμού των προγραμμϊτων 

ςπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού. Οι απαιτόςεισ για κατϊρτιςη των δημοςύων 

υπαλλόλων μεταβϊλλονται διαρκώσ ωσ προσ την αναγκαιότητα αλλϊ και το 

περιεχόμενο. 

 Ο αναςχεδιαςμόσ τησ δομόσ και ο εμπλουτιςμόσ των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 

εύναι ςκόπιμοσ, λαμβϊνοντασ υπ’ όψη τισ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ που υλοποιούνται 

ςτον Δημόςιο Σομϋα και αναγνωρύζοντασ την αναγκαιότητα προςδιοριςμού ενόσ νϋου 

προφύλ του ςτελϋχουσ τησ δημόςιασ διούκηςησ. υνεπώσ, δύδεται ιδιαύτερη ϋμφαςη 

ςτον ςχεδιαςμό και εμπλουτιςμό των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, του υλικού 

εκπαύδευςησ, του υλικού πιςτοπούηςησ γνώςεων και δεξιοτότων. 

Η ανϊπτυξη ςυςτημϊτων τηλεκπαύδευςησ καθώσ και η παραμετροπούηςη αλλϊ και η 

εξειδύκευςό τουσ. Σα ςυςτόματα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν εύτε για ςύγχρονα 

μαθόματα με ταυτόχρονη «παρουςύα» εκπαιδευτό και εκπαιδευομϋνων, εύτε για 

αςύγχρονα με δυνατότητα παρακολούθηςησ μϋςω ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ ςε 

χρόνο που επιθυμεύ ο εκπαιδευόμενοσ. 

Η επικαιροπούηςη του θεματικού περιεχομϋνου των καταρτύςεων πρϋπει να εύναι 

διαρκόσ, ανϊλογα με την ομϊδα υπαλλόλων ςτην οπούα απευθύνεται και του ρόλου 

που καλούνται να αναλϊβουν ςτο ϊμεςο μϋλλον τα εκπαιδευόμενα ςτελϋχη, ιδύωσ 

μετϊ την εφαρμογό ολοκληρωμϋνων οριζόντιων και τομεακών μεταρρυθμιςτικών 

δρϊςεων. 

 Ενδεικτικοί τύποι δράςεων: 

 Δρϊςεισ ανϊπτυξησ εκπαιδευτικού υλικού 

 Δρϊςεισ ανϊπτυξησ προγραμμϊτων ςπουδών 

 Δρϊςεισ ανϊπτυξησ προγραμμϊτων τηλεκπαύδευςησ 

 Δρϊςεισ διαρκούσ βελτύωςησ του ςυςτόματοσ ανύχνευςησ εκπαιδευτικών 

αναγκών και αναγκών ςτελϋχωςησ του δημόςιου τομϋα με ςτελϋχη ταχεύασ 

εξϋλιξησ 
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 Δρϊςεισ αναςχεδιαςμού και διαρκούσ βελτύωςησ του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ 

τησ εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ 

Βαςικοί ωφελούμενοι (ομάδεσ –ςτόχοσ)- ενδεικτικά: 

 Δημόςιοι Τπϊλληλοι 

 Δημόςια Διούκηςη 

 Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ 

 Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

 Πολύτεσ 

 Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 ΕΚΔΔΑ 

 ΕΔΙ 

 Λοιπού Δημόςιοι Υορεύσ παροχόσ εκπαύδευςησ ςε δημόςιουσ υπαλλόλουσ 

 

2.A.6.2 Ιαςεσθσμςήοιεπ αουέπ για ςημ επιλξγή ςχμ ποάνεχμ 

Η επιλογό των Πρϊξεων ςτο πλαύςιο τησ Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ θα 

πραγματοποιηθεύ μϋςα από τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ με την ανακούνωςη. 

ςχετικόσ Πρόςκληςησ Τποβολόσ Προτϊςεων. Ειδικότερα, για την επιλογό των 

πρϊξεων, θα χρηςιμοποιηθούν κριτόρια που ςχετύζονται με τα ακόλουθα: 

• Επιλεξιμότητα (ολοκληρωμϋνοσ χαρακτόρασ, κϊλυψη ςτόχων Θεματικού 

τόχου, Επενδυτικόσ Προτεραιότητασ, Ειδικού τόχου, Κατηγορύασ Δρϊςησ 

κϊλυψη κανόνων επιλεξιμότητασ, κλπ). 

• υμβατότητα (τόρηςη εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύασ ςε ςχϋςη με 

ανταγωνιςμό, δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, περιβϊλλον, ιςότητα ευκαιριών,ςυνϊφεια 

με το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό για τη μεταρρύθμιςη ςτη Δημόςια Τπηρεςύα, 

κλπ). 

• Πληρότητα (βαθμόσ ςαφόνειασ, λειτουργικότητα, βιωςιμότητα κλπ). 

• Ψριμότητα (βαθμόσ ωρύμανςησ, ύπαρξη υποςτηρικτικών μελετών, 

προώπολογιςμόσ, κλπ). 

• κοπιμότητα (ςοβαρότητα των προβλημϊτων και αναγκών που προτεύνεται 

να αντιμετωπιςτούν από το ϋργο, ςύμφωνα με τισ προτεραιότητεσ που 

καθορύςτηκαν ςτο ΕΠΑ και το ΕΠ, καθώσ και τυχόν ϊλλων εθνικών 

προτεραιοτότων, ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με ϊλλα ϋργα που όδη 

ϋχουν υλοποιηθεύ ό που προτεύνονται να υλοποιηθούν, κλπ). 

 

2.A.7 Ιξιμχμική καιμξςξμία, διεθμική ρσμεογαρία και ρσμβξλή ρςξσπ 

θεμαςικξύπ ρςόυξσπ 1-7 

το πλαύςιο του παρόντοσ Θεματικού Ωξονα δύναται να χρηματοδοτηθούν 

διακρατικϋσ δρϊςεισ με ςκοπό την μεταφορϊ τησ ευρωπαώκόσ εμπειρύασ μϋςω 

βϋλτιςτων πρακτικών ϊλλων Κρατών Μελών ςτα παραγόμενα προώόντα των 

εγχώριων πρϊξεων διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ. Επιςημαύνεται ότι μϋςω τησ 



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 79  

 

δικτύωςησ με ϊλλα Κρϊτη Μϋλη και με διακρατικούσ εταύρουσ, καθύςταται δυνατό α) η 

ανταλλαγό πληροφοριών και εμπειριών ςε ςχϋςη με την βελτιςτοπούηςη τησ 

οργανωςιακόσ λειτουργύασ και β) η ανϊπτυξη ςτενότερων ςυνεργαςιών ςε τομεύσ 

κοινού ενδιαφϋροντοσ, όπωσ η κατϊρτιςη, οι υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, 

η δικαιοςύνη και η υγεύα. 

Ενδεικτικϊ προτεύνονται πϋντε μοντϋλα διακρατικόσ ςυνεργαςύασ, τα οπούα με τη 

ςειρϊ τουσ ενδεικνύουν και τον ςκοπό τησ ςυνεργαςύασ: 

 Ανταλλαγό πληροφόρηςησ και εμπειριών 

 Εκ παραλλόλου ανϊπτυξη καινοτόμων λύςεων 

 Ειςαγωγό, εξαγωγό και προςαρμογό νϋων λύςεων ςχετικϊ με την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη 

 Από κοινού ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ ό προώόντοσ (π.χ ηλ. διακυβϋρνηςησ), 

με διαχωριςμό των επιμϋρουσ ϋργων ςτην κατεύθυνςη τησ επύτευξησ ενόσ 

κοινού ςτόχου 

 Ανταλλαγό προςωπικού (key personnel) τησ ομϊδασ ϋργου και των 

ςυμμετεχόντων 
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ΠΙΝΑΚΕ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7,8,9 

Πίνακασ 4: Κοινοί δείκτεσ αποτελεςμάτων για τουσ οποίουσ έχει καθοριςτεί τιμή-ςτόχοσ και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ αποτελεςμάτων που αντιςτοιχούν ςτον ειδικό ςτόχο 

(ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειασ) (για το ΕΚΤ)  

[ςχετ.: ςτοιχεύο β) ςημεύο ii) του πρώτου εδαφύου του ϊρθρου 96 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Κωδικός Δείκηης  Καηηγορία 

περιθέρειας  

Μονάδα 

μέηρηζης 

για ηον 

δείκηη 

Κοινός 

δείκηης 

εκροών ποσ 

τρηζιμοποιείη

αι ως βάζη 

για ηον 

καθοριζμό 

ζηότων 

Τιμή βάζης  Μονάδ

α 

μέηρηζ

ης για 

ηιμή 

βάζης 

και 

ζηότο 

Έηο

ς 

βάζ

ης 

Σηκή-ζηφρνο[1] (2023) Πηγή 

ζηοιτεί

ων 

Σστνόηηη

α 

εκθέζεων 

Α Γ  Α Γ  

T4612 Αξηζκφο θνξέσλ δεκφζηαο 
δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνπλ 

λέεο νξηδφληηεο πνιηηηθέο  

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

  

Αξηζκφο 

  

  
8 Αξηζκφο 2013 

  
25 ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα 

βάζε 

T4613 Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

πηζηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

  

Αξηζκφο 

  

35.061 62.332 97.393 Αξηζκφο 
2013 

70.571 125.462 196.033 
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα 

βάζε 

T4614 Αξηζκφο ζηειερψλ ηαρείαο 

εμέιημεο γηα ηελ ππνβνήζεζε 
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

θαηαξηίζηεθαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζεηο ηνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα 

  

Αξηζκφο 

  

294 623 917 Αξηζκφο 

2013 
617 1300 1917 

ΤΓηΜΖΓ 
ε εηήζηα 

βάζε 

Ο κατϊλογοσ αυτόσ περιλαμβϊνει τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων για τουσ οπούουσ ϋχει καθοριςτεύ τιμό-ςτόχοσ, καθώσ και όλουσ τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ 

αποτελεςμϊτων. Οι τιμϋσ-ςτόχοι για τουσ κοινούσ δεύκτεσ αποτελεςμϊτων πρϋπει να ποςοτικοποιούνται· για τουσ ειδικούσ ανϊ πρόγραμμα δεύκτεσ αποτελεςμϊτων, μπορούν να 

εύναι ποιοτικϋσ ό ποςοτικϋσ. Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ+γυναύκεσ) ό κατανεμημϋνεσ ανϊ φύλο και οι τιμϋσ βϊςησ μπορούν να προςαρμόζονται 

ανϊλογα. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο. 
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Πίνακασ 5:  Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτεσ εκροών 

 

Κωδικός Δείκηης  Μονάδα 

μέηρηζης 

Ταμείο  Καηηγορία 

περιθέρειας 

(καηά περίπηωζη)  

Σηκή-ζηφρνο (2023)[1]  Πηγή 

ζηοιτείων 

Σστνόηηηα 

εκθέζεων 

Α Γ      

T4633 Αξηζκφο έξγσλ δεκηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο εληαίαο ςεθηαθήο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ   

    

            

1    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4634 

Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο ΔΚΣ   

    

            

5    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4635 Αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο ΔΚΣ   49001 90999 
 

140.000    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4636 Αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ 

  

4200 7800 
   

12.000    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4637 Αξηζκφο πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο γηα κεζαία θαη 

πςειφβαζκα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  

Αξηζκφο ΔΚΣ 

  

    
        

250    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4638 Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα 

ηαρείαο εμέιημεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ 

  

350 650 
     

1.000    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 

T4639 Αξηζκφο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

/ παθέησλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

αλαβαζκίδνληαη 

Αξηζκφο ΔΚΣ 

      

        

204    
ΤΓηΜΖΓ ε εηήζηα βάζε 
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Πίνακασ 6:  Πλαίςιο επιδόςεων του άξονα προτεραιότητασ (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειασ) 

ID 
Σύπνο 

δείθηε 

Γείθηεο ή βαζηθό ζηάδην 

πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Οξόζεκν γηα ην 201820 Σειηθόο ζηόρνο (2023)21 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 

Δπεμήγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ 

δείθηε, θαηά 

πεξίπηωζε 
Α Γ  Α Γ  

F100 F 
Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 
Αξηζκφο ΔΚΣ    12.743.050,91    106.640.097,70 

Αξρή 

Πιεξσκήο 

 

T4618 O 

Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο ΔΚΣ    3 
  

5 ΤΓηΜΖΓ  

T4620 O 

Αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο ΔΚΣ  24500 45500 
70.000 

49001 90999 
140.000 ΤΓηΜΖΓ  

T4621 O 

Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα 

ηαρείαο εμέιημεο 

Αξηζκφο ΔΚΣ  176 324 500 
350 650 

1.000 ΤΓηΜΖΓ  

 

                                                             
20 Τα ορόςημα μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «Σ»= ςύνολο. 
21 Οι τιμϋσ-ςτόχοι μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, «Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο.  
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2.Β Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητασ για την τεχνική 
βοήθεια 

Θεματικόσ Ωξονασ 4 «Σεχνική Τποςτήριξη για την Εφαρμογή / 
Τλοποίηςη των δράςεων ΕΚΣ του Επιχειρηςιακού 
Προγράμματοσ» Ωξονεσ Προτεραιότητασ 10,11,12 

2.B.2 Αιςιξλόγηρη για ςη θέρπιρη άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ πξσ καλύπςει 

πεοιρρόςεοεπ από μία καςηγξοίεπ πεοιτέοειαπ (καςά πεοίπςχρη) 

Οι Ωξονεσ Προτεραιότητασ 1 και 7 (Θεματικού Ωξονεσ 1, 3) περιλαμβϊνουν ςτόχουσ και 

δρϊςεισ οριζόντιου, ςυςτημικού χαρακτόρα δηλαδό μη χωροθετημϋνεσ, και ϋχουν 

ϊμεςη επύπτωςη ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ψσ εκ τούτου οι νομικϋσ τουσ 

δεςμεύςεισ καθώσ και τα παραδοτϋα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ποςοτικοποιηθούν και 

να χωροθετηθούν διακριτϊ. Αναφορικϊ με τα δύο ϊλλα επύπεδα διούκηςησ, 

(αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό αυτοδιούκηςη) εφόςον η ςτρατηγικό επιλογό του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Τπουργεύου για την υλοπούηςη των δρϊςεων, εύναι η υιοθϋτηςη 

οριζοντύων προτύπων και ςτη ςυνϋχεια η εφαρμογό τουσ για το ςύνολο του κϊθε 

επιπϋδου διούκηςησ, οι δρϊςεισ χαρακτηρύζονται οριζόντιεσ ςυςτημικϋσ ωσ ανωτϋρω. 

ε διαφορετικό περύπτωςη όπου ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εύναι χωροθετημϋνεσ θα 

χρηματοδοτηθούν από πόρουσ ςυγκεκριμϋνων περιφερειών.  

Κατϊ ςυνϋπεια, ο Θεματικόσ Ωξονασ που αντιςτοιχεύ ςτην τεχνικό βοόθεια του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ για την εφαρμογό δρϊςεων ΕΚΣ επιλϋγεται από 

πλευρϊσ επιχειρηςιακόσ προςϋγγιςησ και ςτοχοθεςύασ να εύναι ϋνασ και για τουσ τρεισ 

τύπουσ περιφερειών (εξαιρουμϋνων των Περιφερειών Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ 

Ελλϊδασ). Οι δρϊςεισ που εντϊςςονται επιχειρηςιακϊ ςτον εν λόγω Ωξονα 

Προτεραιότητασ και αφορούν ςτισ Περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ, 

λόγω διαφορετικού ποςοςτού ςυγχρηματοδότηςησ (50% ϋναντι 80% των λοιπών 

Περιφερειών) και ςχετικόσ οδηγύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αντιμετωπύζονται ωσ 

ξεχωριςτού Ωξονεσ Προτεραιότητασ. 

 

2.B.4 Διδικξί ρςόυξι και αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα 

Ειδικόσ Στόχοσ 10.1: Ενύςχυςη των ςυςτημϊτων και των διαδικαςιών διούκηςησ και 

εφαρμογόσ του ΕΠ 

Οι παρεμβϊςεισ που θα εφαρμοςτούν ςτο πλαύςιο του ειδικού ςτόχου επιδιώκουν την 

ενύςχυςη των ςυςτημϊτων και των διαδικαςιών τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, των 

υποςτηρικτικών δομών του ςυςτόματοσ διούκηςησ καθώσ και των Δικαιούχων και 

λοιπών εμπλεκομϋνων με ςτόχο την αποτελεςματικό εφαρμογό του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ και ειδικότερα των δρϊςεων ΕΚΣ αυτού ςτισ 11 Περιφϋρειεσ του 

παρόντοσ Ωξονα. 

Μϋςω των παρεμβϊςεων αυτών καλύπτονται οι ανϊγκεσ αναβϊθμιςησ των 

ςυςτημϊτων και εργαλεύων οργϊνωςησ τησ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, καθώσ και οι ανϊγκεσ διενϋργειασ ελϋγχων, 

επιθεωρόςεων και πιςτοποιόςεων και αξιολόγηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

Κανονιςμών τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου. Επύςησ καλύπτονται οι ανϊγκεσ 
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πρόςθετησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ (μελϋτεσ / εμπειρογνωμοςύνεσ, τεχνικού ςύμβουλοι) 

που ενδϋχεται να προκύψουν για τη βελτιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ και την 

υποςτόριξη τησ διαχεύριςησ και τησ παρακολούθηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων 

παρεμβϊςεων. 

Οι παρεμβϊςεισ του Ειδικού τόχου αποςκοπούν επύςησ ςτην υλοπούηςη των 

προβλεπόμενων ενεργειών πληροφόρηςησ, προβολόσ και δημοςιότητασ που 

απευθύνονται τόςο ςε ενδιαφερόμενουσ φορεύσ, όςο και ςτην κοινό γνώμη ςχετικϊ με 

τουσ γενικούσ και ειδικούσ ςτόχουσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ και την 

πρόςβαςη ςε αυτό. τισ ενϋργειεσ αυτϋσ ςυμπεριλαμβϊνονται και πληροφορύεσ 

ςχετικϋσ με τη χρονικό ςτιγμό υλοπούηςησ του προγραμματιςμού και των 

οποιωνδόποτε διαδικαςιών διαβούλευςησ, την ενημϋρωςη των δυνητικών δικαιούχων 

ςχετικϊ με ευκαιρύεσ χρηματοδότηςησ ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ, καθώσ και η εξειδύκευςη και εφαρμογό τρατηγικών Επικοινωνύασ και 

Επικοινωνιακών χεδύων Δρϊςησ, με ςκοπό τη δημοςιοπούηςη του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ, των ϋργων του και των αποτελεςμϊτων του, ςτην ελληνικό οικονομύα 

και κοινωνύα. 

 

2.Β.6 Δοάρειπ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ ρςήοινη και αμαμεμόμεμη 

ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ ειδικξύπ ρςόυξσπ (αμά άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ)  

2.B.6.1 Οεοιγοατή ςχμ δοάρεχμ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ ρςήοινη και 

αμαμεμόμεμη ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ ειδικξύπ ρςόυξσπ 

Ο Ωξονασ Προτεραιότητασ για την Σεχνικό Τποςτόριξη Εφαρμογόσ των δρϊςεων ΕΚΣ 

του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ περιϋχει το ςύνολο των ενεργειών που αφορούν 

ςτην τεχνικό υποςτόριξη (προετοιμαςύα, διαχεύριςη, υλοπούηςη, παρακολούθηςη, 

ϋλεγχο, αξιολόγηςη, ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ κ.α) για την ϊρτια και 

αποτελεςματικό υλοπούηςη των παρεμβϊςεων ΕΚΣ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ ςτισ Περιφϋρειεσ αναφορϊσ του παρόντοσ Ωξονα, την παροχό οδηγιών 

και υποςτόριξησ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ και την υποςτόριξη και 

υποβοόθηςη όλων των διοικητικών δομών που ςυμμετϋχουν ςτην εφαρμογό του 

Προγρϊμματοσ. 

Μϋςω των δρϊςεων του Ωξονα Προτεραιότητασ επιδιώκεται η βελτιςτοπούηςη των 

ςυςτημϊτων και διαδικαςιών διαχεύριςησ, υλοπούηςησ, παρακολούθηςησ, ελϋγχου και 

αξιολόγηςησ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, καθώσ και η ενύςχυςη τησ 

ενημϋρωςησ, ευαιςθητοπούηςησ και κινητοπούηςησ φορϋων και πολιτών και τησ 

ςυμμετοχόσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό και την εφαρμογό των παρεμβϊςεων. 

Οι δρϊςεισ αφορούν ςτην προετοιμαςύα, οργϊνωςη, διαχεύριςη, παρακολούθηςη τησ 

υλοπούηςησ, ηλεκτρονικό ανταλλαγό δεδομϋνων, επιθεώρηςη, ϋλεγχο και αξιολόγηςη 

του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ, καθώσ και ςε ϋργα ό ενϋργειεσ που θα ςυμβϊλλουν 

ςτη βελτύωςη των οργανωτικών δομών και των διαδικαςιών εφαρμογόσ του. το 

πλαύςιο αυτό περιλαμβϊνουν ϋργα ό ενϋργειεσ ανϊπτυξησ / αναβϊθμιςησ 

ςυμπληρωματικών / εξειδικευμϋνων υποςτηρικτικών ςυςτημϊτων και εργαλεύων, 

προμόθεια υλικοτεχνικού εξοπλιςμού, αγορϊ ό/και ανϊπτυξη λογιςμικού, ανϊπτυξη 

και διϊχυςη μεθόδων οργϊνωςησ, προμόθεια / ανϊπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που 
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ενδεχομϋνωσ απαιτούνται για την εξυπηρϋτηςη ειδικών αναγκών αποτελεςματικόσ 

υλοπούηςησ, παρακολούθηςησ και διαχεύριςησ των παρεμβϊςεων του Προγρϊμματοσ, 

πϋραν εκεύνων που καλύπτονται κεντρικϊ από το τομεακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 

«Σεχνικό Βοόθεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020. Ειδικότερα, ςημειώνεται ότι ο παρών Ωξονασ Προτεραιότητασ δεν θα 

χρηματοδοτόςει μιςθολογικϋσ δαπϊνεσ του υποςτηρικτικού προςωπικού που 

εμπλϋκεται ςτην εφαρμογό του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, οι οπούεσ 

καλύπτονται εξ ολοκλόρου από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Σεχνικό Βοόθεια 2014-

20». 

το πλαύςιο του Ωξονα θα υποςτηριχθούν επύςησ οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ προβολόσ, 

πληροφόρηςησ και δημοςιότητασ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ και των 

επιμϋρουσ παρεμβϊςεών του που απευθύνονται τόςο ςε ενδιαφερόμενουσ φορεύσ 

(Περιφερειακϋσ, τοπικϋσ και λοιπϋσ δημόςιεσ αρχϋσ, κοινωνικού και οικονομικού 

εταύροι, επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, οργανώςεισ ΑμεΑ 

κλπ) όςο και ςτην Ελληνικό και διεθνό κοινό γνώμη, καθώσ και ενϋργειεσ ενημϋρωςησ 

των δυνητικών δικαιούχων ςχετικϊ με όλεσ τισ φϊςεισ ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ 

των παρεμβϊςεων του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, την δυνατότητα πρόςβαςησ 

και ςυμμετοχόσ ςε αυτϋσ, την ςύςταςη και παρακολούθηςη τησ εταιρικόσ ςχϋςησ κλπ. 

Ενδεικτικού Σύποι Δρϊςεων: 

Δρϊςεισ για την προετοιμαςύα, εφαρμογό, παρακολούθηςη και επιθεώρηςη του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ 

 Δρϊςεισ για την βελτύωςη των ςυςτημϊτων και των διαδικαςιών διούκηςησ και 

εφαρμογόσ του ΕΠ. 

 Τποςτόριξη για τη θεςμικό ενύςχυςη και τη δημιουργύα διοικητικόσ ικανότητασ 

των Διαχειριςτικών Αρχών και των Δικαιούχων του Προγρϊμματοσ. 

 Διενϋργεια ελϋγχων και επιθεωρόςεων. 

 Τλοπούηςη ϋργων που αφορούν ςτην αντιμετώπιςη τησ απϊτησ και τησ 

διαφθορϊσ, ςύμφωνα με την Εθνικό τρατηγικό κατϊ τησ Απϊτησ. 

 Διοργϊνωςη ημερύδων, ςυνεδρύων ςυναντόςεων εργαςύασ και εκδηλώςεων για 

θϋματα που ςχετύζονται με την εφαρμογό του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ 

 υμμετοχό ςε διεθνεύσ και ϊλλεσ ςυναντόςεισ εργαςύασ, ημερύδεσ, δύκτυα, 

forum και επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια και εκδηλώςεισ ανταλλαγόσ τεχνογνωςύασ, 

τόςο των ςτελεχών των μηχανιςμών διαχεύριςησ, όςο και των εμπλεκομϋνων 

ςτη διαχεύριςη του Προγρϊμματοσ 

Αξιολόγηςη, Μελϋτεσ Εμπειρογνωμοςύνεσ, Σεχνικού ύμβουλοι 

 Εκπόνηςη ςτρατηγικών και προπαραςκευαςτικών μελετών 

 Παροχό εξειδικευμϋνων μελετών, παροχό υπηρεςιών τεχνικών ςυμβούλων για 

την υλοπούηςη ϋργων τεχνικόσ υποςτόριξησ, μελετών και εμπειρογνωμοςυνών 

ό και αξιολογόςεων. 

 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ των φορϋων υλοπούηςησ από 

εξωτερικούσ εμπειρογνώμονεσ. 

 Εκπόνηςη αξιολογόςεων, όπωσ προβλϋπονται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

1303/2013. 
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Ενϋργειεσ Πληροφόρηςησ και Επικοινωνύασ 

 Εξειδύκευςη και εφαρμογό τρατηγικών Επικοινωνύασ και Επικοινωνιακών 

χεδύων Δρϊςησ, με ςκοπό τη δημοςιοπούηςη ςτουσ πολύτεσ τησ χώρασ και τησ 

ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμϊτων του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ και 

του αντύκτυπου του ςτην ελληνικό οικονομύα και κοινωνύα.. 

 Ενημϋρωςη των δυνητικών Δικαιούχων ςχετικϊ με τη ςτρατηγικό και τουσ 

ειδικούσ ςτόχουσ των παρεμβϊςεων του Επιχειρηςιακού και τισ δυνατότητεσ 

χρηματοδότηςησ από αυτό. 

 Πραγματοπούηςη ςυνεδρύων, ημερύδων, ςυναντόςεων εργαςύασ, εκδηλώςεων, 

δημιουργύα δικτύων και πολλαπλαςιαςτών πληροφόρηςησ κλπ. για τη 

δημοςιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ και τη 

δημοςιοπούηςη και διϊχυςη των αποτελεςμϊτων αξιολογόςεων, μελετών, 

εμπειρογνωμοςυνών κλπ. 
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ΠΙΝΑΚΕ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 10,11,12 
Πίνακασ 13: Δείκτεσ εκροών (ανά άξονα προτεραιότητασ) (για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχήσ) 

 

ID Γείθηεο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή-ζηόρνο (2023)22 

(πξναηξεηηθά) 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 
Α Γ  

Τ4641 Αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ. Αξηζκφο 

  

10 

ΤΓΜΖΓ 

Τ4642 Αξηζκφο ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ 

ζε πξάμεηο ηνπ ΔΠ 

Αξηζκφο 
  

80 

ΤΓΜΖΓ 

Τ4643 Αξηζκφο Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ 

Γξάζεο 

Αξηζκφο 
  

1 

ΤΓΜΖΓ 

Σ4644 Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΔΠ 

Αξηζκφο 

  

 

ΤΓΜΖΓ 

Σ4645 Αξηζκφο κειεηψλ,  

εκπεηξνγλσκνζπλψλ, εξεπλψλ, 

αμηνινγήζεσλ, έξγσλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο 

Αξηζκφο 

  

15 

ΤΓΜΖΓ 

 

  

                                                             
22 Οι τιμϋσ-ςτόχοι για δεύκτεσ εκροών ςτο πλαύςιο τησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ εύναι προαιρετικϋσ. Οι τιμϋσ-ςτόχοι 

μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, 

«Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο.  
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Θεματικόσ Ωξονασ 5 «Σεχνική Τποςτήριξη για την Εφαρμογή / 
Τλοποίηςη των δράςεων ΕΣΠΑ του Επιχειρηςιακού 
Προγράμματοσ», Ωξονεσ Προτεραιότητασ 13,14,15 

2.B.2 Αιςιξλόγηρη για ςη θέρπιρη άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ πξσ καλύπςει 

πεοιρρόςεοεπ από μία καςηγξοίεπ πεοιτέοειαπ (καςά πεοίπςχρη) 

Ο Ωξονασ Προτεραιότητασ 4 (Θεματικόσ Ωξονασ 2) περιλαμβϊνει ςτόχουσ και δρϊςεισ 

οριζόντιου, ςυςτημικού χαρακτόρα δηλαδό μη χωροθετημϋνεσ, και ϋχουν ϊμεςη 

επύπτωςη ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Ψσ εκ τούτου οι νομικϋσ τουσ δεςμεύςεισ 

καθώσ και τα παραδοτϋα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ποςοτικοποιηθούν και να 

χωροθετηθούν διακριτϊ. Αναφορικϊ με τα δύο ϊλλα επύπεδα διούκηςησ, 

(αποκεντρωμϋνη διούκηςη, τοπικό αυτοδιούκηςη) εφόςον η ςτρατηγικό επιλογό του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Τπουργεύου για την υλοπούηςη των δρϊςεων, εύναι η υιοθϋτηςη 

οριζοντύων προτύπων και ςτη ςυνϋχεια η εφαρμογό τουσ για το ςύνολο του κϊθε 

επιπϋδου διούκηςησ, οι δρϊςεισ χαρακτηρύζονται οριζόντιεσ ςυςτημικϋσ ωσ ανωτϋρω. 

ε διαφορετικό περύπτωςη όπου ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εύναι χωροθετημϋνεσ θα 

χρηματοδοτηθούν από πόρουσ ςυγκεκριμϋνων περιφερειών.  

Κατϊ ςυνϋπεια, ο Θεματικόσ Ωξονασ που αντιςτοιχεύ ςτην τεχνικό βοόθεια του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ για την εφαρμογό δρϊςεων ΕΣΠΑ επιλϋγεται από 

πλευρϊσ επιχειρηςιακόσ προςϋγγιςησ και ςτοχοθεςύασ να εύναι ϋνασ και για τουσ τρεισ 

τύπουσ περιφερειών (εξαιρουμϋνων των Περιφερειών Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ 

Ελλϊδασ). Οι δρϊςεισ που εντϊςςονται επιχειρηςιακϊ ςτον εν λόγω Ωξονα 

Προτεραιότητασ και αφορούν ςτισ Περιφϋρειεσ Νοτύου Αιγαύου και τερεϊσ Ελλϊδασ, 

λόγω διαφορετικού ποςοςτού ςυγχρηματοδότηςησ (50% ϋναντι 80% των λοιπών 

Περιφερειών) και ςχετικόσ οδηγύασ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αντιμετωπύζονται ωσ 

ξεχωριςτού Ωξονεσ Προτεραιότητασ. 

 

2.B.4 Διδικξί ρςόυξι και αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα 

Ειδικόσ Στόχοσ 13.1: Ενύςχυςη των ςυςτημϊτων και των διαδικαςιών διούκηςησ και 

εφαρμογόσ του ΕΠ 

Οι παρεμβϊςεισ που θα εφαρμοςτούν ςτο πλαύςιο του ειδικού ςτόχου επιδιώκουν την 

ενύςχυςη των ςυςτημϊτων και των διαδικαςιών τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, των 

υποςτηρικτικών δομών του ςυςτόματοσ διούκηςησ καθώσ και των Δικαιούχων και 

λοιπών εμπλεκομϋνων με ςτόχο την αποτελεςματικό εφαρμογό του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ και ειδικότερα των δρϊςεων ΕΣΠΑ . 

Μϋςω των παρεμβϊςεων αυτών καλύπτονται οι ανϊγκεσ αναβϊθμιςησ των 

ςυςτημϊτων και εργαλεύων οργϊνωςησ τησ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, καθώσ και οι ανϊγκεσ διενϋργειασ ελϋγχων, 

επιθεωρόςεων και πιςτοποιόςεων και αξιολόγηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

Κανονιςμών τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου. Επύςησ, καλύπτονται οι ανϊγκεσ 

πρόςθετησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ (μελϋτεσ / εμπειρογνωμοςύνεσ, τεχνικού ςύμβουλοι) 

που ενδϋχεται να προκύψουν για τη βελτιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ και την 

υποςτόριξη τησ διαχεύριςησ και τησ παρακολούθηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων 

παρεμβϊςεων. Οι παρεμβϊςεισ του Ειδικού τόχου αποςκοπούν επύςησ ςτην 
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υλοπούηςη των προβλεπόμενων ενεργειών πληροφόρηςησ, προβολόσ και 

δημοςιότητασ που απευθύνονται τόςο ςε ενδιαφερόμενουσ φορεύσ, όςο και ςτην 

κοινό γνώμη ςχετικϊ με τουσ γενικούσ και ειδικούσ ςτόχουσ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ και την πρόςβαςη ςε αυτό. τισ ενϋργειεσ αυτϋσ ςυμπεριλαμβϊνονται 

και πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τη χρονικό ςτιγμό υλοπούηςησ του προγραμματιςμού και 

οποιωνδόποτε διαδικαςιών διαβούλευςησ, την ενημϋρωςη των δυνητικών δικαιούχων 

ςχετικϊ με τισ δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ, καθώσ και η εξειδύκευςη και εφαρμογό τρατηγικών Επικοινωνύασ και 

Επικοινωνιακών χεδύων Δρϊςησ, με ςκοπό τη δημοςιοπούηςη του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ, των ϋργων του και των αποτελεςμϊτων του ςτην ελληνικό οικονομύα 

και κοινωνύα. 

2.Β.6 Δοάρειπ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ ρςήοινη και αμαμεμόμεμη 

ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ ειδικξύπ ρςόυξσπ (αμά άνξμα ποξςεοαιόςηςαπ) 

2.B.6.1 Οεοιγοατή ςχμ δοάρεχμ πξσ ποόκειςαι μα λάβξσμ ρςήοινη και 

αμαμεμόμεμη ρσμβξλή ςξσπ ρςξσπ ειδικξύπ ρςόυξσπ 

Ο Ωξονασ Προτεραιότητασ για την Σεχνικό Τποςτόριξη Εφαρμογόσ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ περιϋχει το ςύνολο των ενεργειών που αφορούν ςτην τεχνικό 

υποςτόριξη (προετοιμαςύα, διαχεύριςη, υλοπούηςη, παρακολούθηςη, ϋλεγχο, 

αξιολόγηςη, ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ κ.ϊ.) για την ϊρτια και αποτελεςματικό 

υλοπούηςη των παρεμβϊςεων του ςυνόλου του Επιχειρηςιακού, την παροχό οδηγιών 

και υποςτόριξησ προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ και την υποςτόριξη και 

υποβοόθηςη όλων των διοικητικών δομών που ςυμμετϋχουν ςτο Πρόγραμμα. 

Παρϊλληλα, ςυμπεριλαμβϊνει όλεσ τισ δρϊςεισ για την ευαιςθητοπούηςη, 

πληροφόρηςη και δημοςιότητα του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ. 

Μϋςω των δρϊςεων του Ωξονα Προτεραιότητασ / Σεχνικόσ Τποςτόριξησ επιδιώκεται η 

επύτευξη του Ειδικού τόχου για την αποτελεςματικό, διαχεύριςη, υλοπούηςη, 

παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, καθώσ και για 

την ευαιςθητοπούηςη και κινητοπούηςη φορϋων και πολιτών, τη ςυμμετοχό ςτο 

ςχεδιαςμό και την εφαρμογό των δρϊςεων, καθώσ και την εξαςφϊλιςη τησ 

δημοςιοπούηςησ, πληροφόρηςησ των φορϋων και πολιτών. 

Οι δρϊςεισ αφορούν ςτην προετοιμαςύα, οργϊνωςη, διαχεύριςη, παρακολούθηςη τησ 

υλοπούηςησ, ηλεκτρονικό ανταλλαγό δεδομϋνων, επιθεώρηςη, ϋλεγχο και αξιολόγηςη 

του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ, καθώσ και ςε ϋργα ό ενϋργειεσ που θα ςυμβϊλλουν 

ςτη βελτύωςη των οργανωτικών δομών και των διαδικαςιών υλοπούηςησ, 

πιςτοπούηςησ, παρακολούθηςησ, ελϋγχου και αξιολόγηςησ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ. 

 

Ενδεικτικού Σύποι Δρϊςεων: 

Ενέργειεσ για την προετοιμαςία, εφαρμογή, παρακολούθηςη και επιθεώρηςη του 

Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ 

 Τποςτόριξη για τη θεςμικό ενύςχυςη και τη δημιουργύα διοικητικόσ ικανότητασ 
των Διαχειριςτικών Αρχών και των Δικαιούχων του Προγρϊμματοσ. 

 Διοργϊνωςη Ημερύδων / υνεδρύων κ.α εκδηλώςεων 
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 υμμετοχό ςε διεθνεύσ και ϊλλεσ ςυναντόςεισ εργαςύασ, Ημερύδεσ, δύκτυα, 
forum και επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια και εκδηλώςεισ ανταλλαγόσ τεχνογνωςύασ, 
τόςο των ςτελεχών των μηχανιςμών διαχεύριςησ, όςο και των εμπλεκομϋνων 
ςτη διαχεύριςη του Προγρϊμματοσ 

 Αξιολόγηςη και Μελέτεσ 

 Παροχό εξειδικευμϋνων μελετών, παροχό υπηρεςιών τεχνικών ςυμβούλων για 
την υλοπούηςη ϋργων τεχνικόσ υποςτόριξησ, μελετών και εμπειρογνωμοςυνών 
ό και αξιολογόςεων. 

 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ των φορϋων υλοπούηςησ από 
εξωτερικούσ εμπειρογνώμονεσ. 

Ενέργειεσ Πληροφόρηςησ και Επικοινωνίασ 

 Ενημϋρωςη των δυνητικών Δικαιούχων ςχετικϊ με τουσ ειδικούσ ςτόχουσ των 
παρεμβϊςεων του Επιχειρηςιακού 

 Ενημϋρωςη / ευαιςθητοπούηςη των ϊμεςα και ϋμμεςα εμπλεκομϋνων, καθώσ 
και τησ κοινόσ γνώμησ, ςε θϋματα που αφορούν και ςχετύζονται µε το 
Πρόγραμμα και τισ παρεμβϊςεισ του, τη ςτρατηγικό και τισ πολιτικϋσ του 
Προγρϊμματοσ 

 Δημοςιοπούηςη των αποτελεςμϊτων του Προγρϊμματοσ, δημιουργύα δικτύων 
και πολλαπλαςιαςτών πληροφόρηςησ κ.ϊ. 
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ΠΙΝΑΚΕ ΔΕΙΚΣΨΝ ΑΞΟΝΨΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 13,14,15 
Πίνακασ 13: Δείκτεσ εκροών (ανά άξονα προτεραιότητασ) (για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχήσ) 

 

ID Γείθηεο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Σηκή-ζηόρνο (2023)23 

(πξναηξεηηθά) 
Πεγή 

ζηνηρείωλ 
Α Γ  

Σ4646 Αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ. Αξηζκφο 

  

8 

ΤΓΜΖΓ 

Σ4647 Αξηζκφο ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ 

ζε πξάμεηο ηνπ ΔΠ 

Αξηζκφο 
  

40 

ΤΓΜΖΓ 

Σ4648 Αξηζκφο Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ 

Γξάζεο 

Αξηζκφο 
  

1 

ΤΓΜΖΓ 

Σ4649 Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠ 

Αξηζκφο 

  

  

ΤΓΜΖΓ 

Σ4650 Αξηζκφο κειεηψλ,  

εκπεηξνγλσκνζπλψλ, εξεπλψλ, 

αμηνινγήζεσλ, έξγσλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο 

Αξηζκφο 

  

10 

ΤΓΜΖΓ 

                                                             
23 Οι τιμϋσ-ςτόχοι για δεύκτεσ εκροών ςτο πλαύςιο τησ τεχνικόσ ςυνδρομόσ εύναι προαιρετικϋσ. Οι τιμϋσ-ςτόχοι 

μπορούν να εκφρϊζονται εύτε ωσ ςύνολο (ϊνδρεσ + γυναύκεσ) ό με ανϊλυςη ανϊ φύλο. «Α» = ϊνδρεσ, 

«Γ»=γυναύκεσ, «»= ςύνολο.  
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3. ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

3.1 Υοημαςξδξςική ρσμειρτξοά από κάθε ςαμείξ και πξρά για ςξ απξθεμαςικό επίδξρηπ 

Πύνακασ 17 

Ταμείο 
Καηηγορία 

περιθέρειας 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο 

    Κύρια  
Καηανομή 

Χρημαηοδόηηζ
ης* 

Αποθεμαηικ
ό επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδόηηζ
ης 

Αποθεμαηι
κό 

επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδόηη
ζης 

Αποθεμαηικ
ό επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδό
ηηζης 

Αποθεμαη
ικό 

επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδό
ηηζης 

Αποθεμαη
ικό 

επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδόηηζ
ης 

Αποθεμαη
ικό 

επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδόηη
ζης 

Αποθεμαηικό 
επίδοζης 

Κύρια 
καηανομή 

τρημαηοδόηηζ
ης 

Αποθεμαηικό 
επίδοζης 

ΕΤΠΑ 
Σηις λιγόηερο 
αναπησγμένες 
περιθέρειες 

7.587.642,00 495.925,00 10.149.537,00 663.368,00 12.712.389,00 830.875,00 15.275.465,00 998.396,00 17.837.380,00 1.165.842,00 20.397.228,00 1.333.152,00 22.964.079,00 1.500.920,00 106.923.720,00 6.988.478,00 

 
Σηις περιθέρειες 

μεηάβαζης 
1.694.677,00 110.763,00 2.266.868,00 148.161,00 2.839.273,00 185.573,00 3.411.729,00 222.989,00 3.983.924,00 260.387,00 4.555.659,00 297.755,00 5.128.957,00 335.226,00 23.881.087,00 1.560.854,00 

 

Σηις περιζζόηερο 
αναπησγμένες 
περιθέρειες 

2.490.948,00 162.807,00 3.331.993,00 217.777,00 4.173.352,00 272.768,00 5.014.784,00 327.764,00 5.855.836,00 382.734,00 6.696.208,00 437.661,00 7.538.880,00 492.737,00 35.102.001,00 2.294.248,00 

 
Σύνολο 11.773.267,00 769.495,00 15.748.398,00 1.029.306,00 19.725.014,00 1.289.216,00 23.701.978,00 1.549.149,00 27.677.140,00 1.808.963,00 31.649.095,00 2.068.568,00 35.631.916,00 2.328.883,00 165.906.808,00 10.843.580,00 

ΕΚΤ** 
Σηις λιγόηερο 
αναπησγμένες 
περιθέρειες 

5.034.585,00 329.442,00 8.824.807,00 577.458,00 12.720.130,00 832.352,00 16.568.994,00 1.084.206,00 20.432.417,00 1.337.012,00 24.282.164,00 1.588.923,00 28.119.097,00 1.839.996,00 115.982.194,00 7.589.389,00 

 
Σηις περιθέρειες 

μεηάβαζης 
1.698.410,00 111.137,00 2.977.035,00 194.805,00 4.291.116,00 280.793,00 5.589.524,00 365.755,00 6.892.844,00 451.039,00 8.191.550,00 536.021,00 9.485.934,00 620.720,00 39.126.413,00 2.560.270,00 

 

Σηις περιζζόηερο 
αναπησγμένες 
περιθέρειες 

1.434.933,00 93.896,00 2.515.203,00 164.584,00 3.625.428,00 237.233,00 4.722.413,00 309.015,00 5.823.546,00 381.069,00 6.920.782,00 452.867,00 8.014.366,00 524.427,00 33.056.671,00 2.163.091,00 

 
Σύνολο 8.167.928,00 534.475,00 14.317.045,00 936.847,00 20.636.674,00 1.350.378,00 26.880.931,00 1.758.976,00 33.148.807,00 2.169.120,00 39.394.496,00 2.577.811,00 45.619.397,00 2.985.143,00 188.165.278,00 12.312.750,00 

Ειδική 
τρημαηο
δόηηζη 
για ηην 

ΠΑΝ 

Άνεσ ανηικειμένοσ 
                

ΤΣ Άνεσ ανηικειμένοσ 
                

ΕΤΠΑ 

Ειδικές πιζηώζεις 
ζε 

απομακρσζμένες 
περιθέρειες ή 

βόρειες 
αραιοκαηοικημένε

ς περιθέρειες 

                

Σύνολο 

  

19.941.195,00 1.303.970,00 30.065.443,00 1.966.153,00 40.361.688,00 2.639.594,00 50.582.909,00 3.308.125,00 60.825.947,00 3.978.083,00 71.043.591,00 4.646.379,00 81.251.313,00 5.314.026,00 354.072.086,00 23.156.330,00 
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3.2 Ρσμξλική υοημαςξδξςική ρσμειρτξοά αμά ςαμείξ και εθμική ρσγυοημαςξδόςηρη (ρε εσοώ) 

Πύνακασ 18α: χϋδιο χρηματοδότηςησ 

Α
Π

 

Τ
α

μ
εί

ο
 

Κ
α

τ
η

γ
ο

ρ
ία

 π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς
 

Β
ά

σ
η

 γ
ια

 τ
ο

ν
 υ

π
ο

λ
ο

γ
ισ

μ
ό

 τ
η

ς
 

σ
τ

ή
ρ

ιξ
η

ς
 τ

η
ς

 Έ
ν

ω
σ

η
ς

 (
Σ

υ
ν

ο
λ

ικ
ό

 

επ
ιλ

έξ
ιμ

ο
 κ

ό
σ

τ
ο

ς
 ή

 δ
η

μ
ό

σ
ιο

 

επ
ιλ

έξ
ιμ

ο
 κ

ό
σ

τ
ο

ς
) 

Κ
ο

ιν
ο

τ
ικ

ή
 σ

υ
ν

δ
ρ

ο
μ

ή
 

Ε
θ

ν
ικ

ή
 σ

υ
μ

μ
ετ

ο
χ

ή
 

Ε
ν

δ
ει

κ
τ

ικ
ή

 

κ
α

τ
α

ν
ο

μ
ή

  

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ή
 χ

ρ
η

μ
α

τ
ο

δ
ό

τ
η

σ
η

 

Π
ο

σ
ο

σ
τ

ό
 σ

υ
γ

χ
ρ

η
μ

α
τ

ο
δ

ό
τ

η
σ

η
ς

 

Σ
υ

ν
ει

σ
φ

ο
ρ

ά
 τ

η
ς

 Ε
Τ

Ε
π

 (
Γ

ια
 

π
λ

η
ρ

ο
φ

ο
ρ

ια
κ

ο
ύ

ς
 λ

ό
γ

ο
υ

ς
) 

Κ
ύ

ρ
ια

 κ
α

τ
α

ν
ο

μ
ή

 

(σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ή
 

χ
ρ

η
μ

α
τ

ο
δ

ό
τ

η
σ

η
 

μ
εί

ο
ν

 τ
ο

 

α
π

ο
θ

εμ
α

τ
ικ

ό
 

επ
ίδ

ο
σ

η
ς

) 

Α
π

ο
θ

εμ
α

τ
ικ

ό
 

επ
ίδ

ο
σ

η
ς

 Μέρος του 

αποθεματικού 

επίδοσης 

(στήριξη της 

Ένωσης) προς 

τη συνολική 

στήριξη της 

Ένωσης στον 

άξονα 

προτεραιότητ

ας 

Εθνική 

δημόσια 

δαπάνη 

Εθνική 

ιδιωτικ

ή 

δαπάν

η 

Κοινοτική 

Συνδρομή 

Εθνική 

συμμετοχ

ή 

Κοινοτικ

ή 

Συνδρομ

ή 

Εθνική 

συμμετοχ

ή *1+ 

        (a) (b) = (c) + (d)) (c) (d) (1) (e) = (a) + (b) (f)  = (a)/(e) (2) (g) (h)=(a)-(j) (i) = (b) – (k) (j) (k)= (b) * 

((j)/(a)) 

(l) =(j)/(a) *100 

1 ΕΚΤ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 66.713.492,00 16.678.374,00 16.678.374,00  0,00 83.391.866,00 79,9999990407% 0 62.944.967,00 15.736.242,69 3.768.525,00 942.131,31 5,65% 

1 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 17.454.499,00 4.363.625,00 4.363.625,00  0,00 21.818.124,00 79,9999990833% 0 16.468.525,00 4.117.131,49 985.974,00 246.493,51 5,65% 

1 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 17.590.399,00 4.397.600,00 4.397.600,00  0,00 21.987.999,00 79,9999990904% 0 16.596.748,00 4.149.187,24 993.651,00 248.412,76 5,65% 

2 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 5.051.195,00 5.051.194,00 5.051.195,00  0,00 10.102.389,00 50,0000049493% 0 4.765.862,00 4.765.861,06 285.333,00 285.332,94 5,65% 

3 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 1.423.951,00 1.423.951,00 1.423.951,00  0,00 2.847.902,00 50,0000000000% 0 1.343.515,00 1.343.515,00 80.436,00 80.436,00 5,65% 

4 ΕΤΠΑ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 111.815.654,00 27.953.914,00 27.953.914,00  0,00 139.769.568,00 79,9999997138% 0 104.827.176,00 26.206.794,47 6.988.478,00 1.747.119,53 6,25% 

4 ΕΤΠΑ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 19.368.573,00 4.842.144,00 4.842.144,00  0,00 24.210.717,00 79,9999975218% 0 18.158.038,00 4.539.510,20 1.210.535,00 302.633,80 6,25% 

file:///C:/Users/Γιώργος%20Τσίμπης/Dropbox/ΕΠ_Draft/2η%20Υποβολή/Χρηματοδοτικοί%20Πίνακες/Xrimatodotikoi_mdt_final_Values.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Γιώργος%20Τσίμπης/Dropbox/ΕΠ_Draft/2η%20Υποβολή/Χρηματοδοτικοί%20Πίνακες/Xrimatodotikoi_mdt_final_Values.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Γιώργος%20Τσίμπης/Dropbox/ΕΠ_Draft/2η%20Υποβολή/Χρηματοδοτικοί%20Πίνακες/Xrimatodotikoi_mdt_final_Values.xlsx%23RANGE!_ftn1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
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4 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 33.958.978,00 8.489.745,00 8.489.745,00  0,00 42.448.723,00 79,9999990577% 0 31.836.542,00 7.959.135,97 2.122.436,00 530.609,03 6,25% 

5 ΕΤΠΑ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 5.605.111,00 5.605.112,00 5.605.112,00  0,00 11.210.223,00 49,9999955398% 0 5.254.792,00 5.254.792,94 350.319,00 350.319,06 6,25% 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 2.748.996,00 2.748.996,00 2.748.996,00  0,00 5.497.992,00 50,0000000000% 0 2.577.184,00 2.577.184,00 171.812,00 171.812,00 6,25% 

7 ΕΚΤ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 54.583.767,00 13.645.942,00 13.645.942,00  0,00 68.229.709,00 79,9999997069% 0 50.762.903,00 12.690.725,98 3.820.864,00 955.216,02 7,00% 

7 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 14.280.954,00 3.570.239,00 3.570.239,00  0,00 17.851.193,00 79,9999977593% 0 13.281.287,00 3.320.322,21 999.667,00 249.916,79 7,00% 

7 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 14.392.144,00 3.598.036,00 3.598.036,00  0,00 17.990.180,00 80,0000000000% 0 13.384.694,00 3.346.173,50 1.007.450,00 251.862,50 7,00% 

8 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 4.132.795,00 4.132.795,00 4.132.795,00  0,00 8.265.590,00 50,0000000000% 0 3.843.499,00 3.843.499,00 289.296,00 289.296,00 7,00% 

9 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 1.165.051,00 1.165.051,00 1.165.051,00  0,00 2.330.102,00 50,0000000000% 0 1.083.497,00 1.083.497,00 81.554,00 81.554,00 7,00% 

10 ΕΚΤ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 2.274.324,00 568.581,00 568.581,00  0,00 2.842.905,00 80,0000000000% 0 2.274.324,00 568.581,00 0 0,00 0,00% 

10 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 595.040,00 148.760,00 148.760,00  0,00 743.800,00 80,0000000000% 0 595.040,00 148.760,00 0 0,00 0,00% 

10 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 599.673,00 149.919,00 149.919,00  0,00 749.592,00 79,9999199565% 0 599.673,00 149.919,00 0 0,00 0,00% 

11 ΕΚΤ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 172.200,00 172.200,00 172.200,00  0,00 344.400,00 50,0000000000% 0 172.200,00 172.200,00 0 0,00 0,00% 

12 ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 48.544,00 48.544,00 48.544,00  0,00 97.088,00 50,0000000000% 0 48.544,00 48.544,00 0 0,00 0,00% 
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13 ΕΤΠΑ 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 2.096.544,00 524.136,00 524.136,00  0,00 2.620.680,00 80,0000000000% 0 2.096.544,00 524.136,00 0 0,00 0,00% 

13 ΕΤΠΑ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 363.161,00 90.791,00 90.791,00  0,00 453.952,00 79,9998678274% 0 363.161,00 90.791,00 0 0,00 0,00% 

13 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 636.731,00 159.183,00 159.183,00  0,00 795.914,00 79,9999748717% 0 636.731,00 159.183,00 0 0,00 0,00% 

14 ΕΤΠΑ 
Περιφέρειες σε 

Μετάβαση 
 Δημόσιο 105.096,00 105.096,00 105.096,00  0,00 210.192,00 50,0000000000% 0 105.096,00 105.096,00 0 0,00 0,00% 

15 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
 Δημόσιο 51.544,00 51.544,00 51.544,00  0,00 103.088,00 50,0000000000% 0 51.544,00 51.544,00 0 0,00 0,00% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
  113.912.198,00 28.478.050,00 28.478.050,00  0,00 142.390.248,00 79,9999997191% 0 106.923.720,00 26.730.930,47 6.988.478,00 1.747.119,53 6,13% 

Σύνολο ΕΤΠΑ Μεταβατικές   25.441.941,00 10.643.143,00 10.643.143,00  0,00 36.085.084,00 70,5054226838% 0 23.881.087,00 9.990.190,14 1.560.854,00 652.952,86 6,13% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
  37.396.249,00 11.449.468,00 11.449.468,00  0,00 48.845.717,00 76,5599346203% 0 35.102.001,00 10.747.046,97 2.294.248,00 702.421,03 6,13% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 

Ειδική 

κατανομή για 

τις 

απομακρυσμέ

νες 

περιφέρειες ή 

τις 

βορειότερες 

αραιοκατοικη

μένες 

περιφέρειες 

  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   0 0,00 0,00 0,00 0,00   

Σύνολο ΕΚΤ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
  123.571.583,00 30.892.897,00 30.892.897,00  0,00 154.464.480,00 79,9999993526% 0 115.982.194,00 28.995.549,68 7.589.389,00 1.897.347,32 6,14% 

Σύνολο ΕΚΤ Μεταβατικές   41.686.683,00 17.438.813,00 17.438.813,00  0,00 59.125.496,00 70,5054262885% 0 39.126.413,00 16.367.773,76 2.560.270,00 1.071.039,24 6,14% 
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Σύνολο ΕΚΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 
  35.219.762,00 10.783.101,00 10.783.101,00  0,00 46.002.863,00 76,5599349762% 0 33.056.671,00 10.120.835,74 2.163.091,00 662.265,26 6,14% 

Σύνολο ΤΣ 
Δεν 

εφαρμόζεται  
  0 0 0  0,00 0   0 0 0 0 0   

Γενικό 

Σύνολο 
      377.228.416,00 109.685.472,00 109.685.472,00  0,00 486.913.888,00 77,4733326152% 0 354.072.086,00 102.952.326,75 23.156.330,00 6.733.145,25 6,14% 

(1) (1) Συμπληρώνεται μόνον όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος. 

(2) (2) Το ποσοστό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του πίνακα. Το 

ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ) 

Πύνακασ 18β: Πρωτοβουλύα για την απαςχόληςη των νϋων - Ειδικϋσ ενιςχύςεισ μϋςω ΕΚΣ και ΠΑΝ (κατϊ περύπτωςη) (where appropriate) 
Άξονας 

προτεραιό 

τητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση για τον 

υπολογισμό της 

στήριξης της Ένωσης 

(Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος ή δημόσιο 

επιλέξιμο κόστος) 

Στήριξη της 

Ένωσης 
(a) 

Εθνική συμμετοχή 

(b) = (c) + (d) 

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού εθνικής 

συμμετοχής 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

(e) = (a) + (b) 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότ 

ησης 
(f) = (a)/(e) (2) Εθνική δημόσια 

χρηματοδότηση 
(c ) 

Εθνική ιδιωτική 

χρηματοδότηση 

(d) (1) 

Σύνολο 

   

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00% 

 
Λόγνο % 

Πνζνζηφ ηνπ ΔΚΣ γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 0,00% 

Πνζνζηφ ηνπ ΔΚΣ γηα ηηο πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο 0,00% 

Πνζνζηφ ηνπ ΔΚΣ γηα ηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 0,00% 

(1) πκπιεξψλεηαη κφλνλ φηαλ νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εθθξάδνληαη σο ζπλνιηθφ θφζηνο. 
(2) Σν πνζνζηφ κπνξεί λα ζηξνγγπινπνηεζεί πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ ηνπ πίλαθα. Σν αθξηβέο πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζηξνθή πιεξσκψλ είλαη ν ιφγνο (ζη). 
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Πίλαθαο 18γ: Αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδόηεζεο αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο, ηακείν, θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη ζεκαηηθό ζηόρν 

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφερειών Θεματικός Στόχος Κοινοτική 

συνδρομή 

Εθνική συμμετοχή Συνολική 

χρηματοδότηση 

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηη θή  

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζ καηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 
66.713.492,00 16.678.374,00 83.391.866,00 

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηη θή  

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζ καηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 
17.454.499,00 4.363.625,00 21.818.124,00 

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή  

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 
17.590.399,00 4.397.600,00 21.987.999,00 

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή  

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΕΚΤ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 
5.051.195,00 5.051.194,00 10.102.389,00 

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή  

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ 
Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟ 

ΕΚΤ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 
1.423.951,00 1.423.951,00 2.847.902,00 

Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 
ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
111.815.654,00 27.953.914,00 139.769.568,00 

Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 
ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
19.368.573,00 4.842.144,00 24.210.717,00 
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Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 

πεξηθέξεηεο 
ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
33.958.978,00 8.489.745,00 42.448.723,00 

Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 11 
ΕΤΠΑ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
5.605.111,00 5.605.112,00 11.210.223,00 

Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟ 
ΕΤΠΑ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
2.748.996,00 2.748.996,00 5.497.992,00 

Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

54.583.767,00 13.645.942,00 68.229.709,00 

Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

14.280.954,00 3.570.239,00 17.851.193,00 

Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΕΚΤ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

14.392.144,00 3.598.036,00 17.990.180,00 

Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΕΚΤ Περιφέρειες σε Μετάβαση 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

4.132.795,00 4.132.795,00 8.265.590,00 

Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλoπ 

δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΕΚΤ Περισσότερο αναπτυγμένες 

Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ 

θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο 

1.165.051,00 1.165.051,00 2.330.102,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
      370.285.559,00  107.666.718,00 477.952.277,00 
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Πίνακασ 19: Ενδεικτικό ποςό τησ ςτήριξησ που πρόκειται να χρηςιμοποιηθεί για τουσ 

ςτόχουσ που ςυνδέονται με την κλιματική αλλαγή 

 

Άμνλαο 

πξνηεξαηόηεηαο 

Δλδεηθηηθό πνζό ηεο ζηήξημεο πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζηόρνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ζε επξώ) 

Πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 

ελίζρπζεο γηα ην 

επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 

(%) 

ύλνιν 0,00 0,00% 
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4. ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΕΔΑΥΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Περιγραφό τησ ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ ςτην εδαφικό ανϊπτυξη λαμβϊνοντασ 

υπόψη το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ όςον 

αφορϊ τη ςυμφωνύα εταιρικόσ ςχϋςησ και παρουςύαςη του τρόπου με τον οπούο το 

επιχειρηςιακό πρόγραμμα ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη των ςτόχων του επιχειρηςιακού 

προγρϊμματοσ και των αναμενόμενων αποτελεςμϊτων 

 

4.1 ξπική αμάπςσνη με ποχςξβξσλία ςξπικώμ κξιμξςήςχμ (ΑΟΙ) (καςά 

πεοίπςχρη) 

Η προςϋγγιςη ςτη χρόςη μϋςων τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα τοπικών 

κοινοτότων και οι Η προςϋγγιςη ςτη χρόςη μϋςων τοπικόσ ανϊπτυξησ με 

πρωτοβουλύα τοπικών κοινοτότων και οι αρχϋσ για τον καθοριςμό των περιοχών ςτισ 

οπούεσ θα εφαρμοςθεύ. 

 

4.2 Ξλξκληοχμέμεπ δοάρειπ για βιώριμη αρςική αμάπςσνη (καςά 

πεοίπςχρη) 

Κατϊ περύπτωςη, το ενδεικτικό ποςό τησ ςτόριξησ μϋςω του ΕΣΠΑ για ολοκληρωμϋνεσ 

δρϊςεισ για βιώςιμη αςτικό ανϊπτυξη που θα υλοποιηθούν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 7 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και η ενδεικτικό 

κατανομό τησ ςτόριξησ μϋςω του ΕΚΣ για ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ. 

Πύνακασ 20: Ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ για βιώςιμη αςτικό ανϊπτυξη - ενδεικτικϊ ποςϊ 

ςτόριξησ μϋςω ΕΣΠΑ και ΕΚΣ 

 

4.3 Ξλξκληοχμέμεπ υχοικέπ επεμδύρειπ (ΞΥΔ) (καςά πεοίπςχρη) 

Η προςϋγγιςη ςτη χρόςη των ολοκληρωμϋνων χωρικών επενδύςεων (ΟΦΕ) (όπωσ 

ορύζεται ςτο ϊρθρο 36 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) εκτόσ των περιπτώςεων 

που καλύπτονται από το ςημεύο 4.2 και η ενδεικτικό χρηματοδοτικό ενύςχυςό τουσ 

από κϊθε ϊξονα προτεραιότητασ. 

Σακείν ηήξημε κέζω ΔΣΠΑ θαη 
ΔΚΣ (ελδεηθηηθά) (ζε επξώ) 

Πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 
ελίζρπζεο ηνπ ηακείνπ γηα ην 

πξόγξακκα 

Σύνολο ΕΚΤ 0,00 0,00% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 0,00 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ 0,00 0,00% 
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Πίνακας 21: Ενδεικηική τρημαηοδοηική ενίζτσζη για ηις ΟΦΕ, εκηός ηης ενίζτσζης ποσ 

αναθέρεηαι ζηο ζημείο 4.2 (ζσνολικό ποζό) 

 

4.4 Ξι οσθμίρειπ για διαπεοιτεοειακέπ και διεθμικέπ δοάρειπ, ρςξ 

πλαίριξ ςξσ επιυειοηριακξύ ποξγοάμμαςξπ, με δικαιξύυξσπ 

εγκαςερςημέμξσπ ρε ςξσλάυιρςξμ έμα άλλξ κοάςξπ μέλξπ (καςά 

πεοίπςχρη)  

 

4.5 Ρσμβξλή ςχμ ποξγοαμμαςιρμέμχμ δοάρεχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρςημ 

σλξπξίηρη μακοξπεοιτεοειακώμ ρςοαςηγικώμ και ρςοαςηγικώμ για ςιπ 

θαλάρριεπ λεκάμεπ με βάρη ςιπ αμάγκεπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ 

όπχπ καθξοίζξμςαι από ςξ κοάςξπ μέλξπ (καςά πεοίπςχρη) 

 

(Όταν τα κρϊτη μϋλη και οι περιφϋρειεσ ςυμμετϋχουν ςε μακροπεριφερειακϋσ 

ςτρατηγικϋσ και ςτρατηγικϋσ για τισ θαλϊςςιεσ λεκϊνεσ). 
  

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Σακείν Δλδεηθηηθή ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε 

(ζηήξημε ηεο Έλωζεο) (ζε επξώ) 

ύλνιν 
 

0,00 
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5. ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΠΟΤ 
ΠΛΗΣΣΟΝΣΑΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΗ ΥΣΨΦΕΙΑ Ϋ 
ΣΟΦΕΤΟΜΕΝΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΖΟΤΝ ΣΟΝ 
ΤΧΗΛΟΣΕΡΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΔΙΑΚΡΙΕΨΝ Ϋ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ (ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ) 

 

5.1 Γεχγοατικέπ πεοιξυέπ πξσ πλήςςξμςαι πεοιρρόςεοξ από ςη 

τςώυεια/ρςξυεσόμεμεπ ξμάδεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςξμ σφηλόςεοξ 

κίμδσμξ διακοίρεχμ ή κξιμχμικξύ απξκλειρμξύ 

 

5.2 Ρςοαςηγική για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ειδικώμ αμαγκώμ ςχμ 

γεχγοατικώμ πεοιξυώμ πξσ πλήςςξμςαι πεοιρρόςεοξ από ςη τςώυεια/ 

ςχμ ρςξυεσόμεμχμ ξμάδχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςξμ σφηλόςεοξ κίμδσμξ 

διακοίρεχμ ή κξιμχμικξύ απξκλειρμξύ και, ετόρξμ κοίμεςαι ρκόπιμξ, 

ρσμβξλή ρςημ ξλξκληοχμέμη ποξρέγγιρη πξσ ξοίζεςαι ρςη ρσμτχμία 

εςαιοικήπ ρυέρηπ 

 

Πίνακας 22: Δράζεις για ηην ανηιμεηώπιζη ηφν ειδικών αναγκών ηφν γεφγραθικών περιοτών ποσ 

πλήηηονηαι περιζζόηερο από ηη θηώτεια/ ηφν ζηοτεσομενφν ομάδφν ποσ ανηιμεηφπίζοσν ηον 

συηλόηερο κίνδσνο διακρίζεφν ή κοινφνικού αποκλειζμού 

ηνρεπόκελε 

νκάδα/γεωγξαθηθή 

πεξηνρή 

Βαζηθόηεξα είδε δξάζεωλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο 

νινθιεξωκέλεο πξνζέγγηζεο 

Άμνλαο 

πξνηεξαηόηεηαο 
Σακείν 

Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 

Δπελδπηηθή 

πξνηεξαηόηεηα 
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6. Ειδικέσ ανάγκεσ γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
ΑΠΟ ΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΥΤΙΚΑ Ϋ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ (ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ)  
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7. ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ, ΣΟΝ 
ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ 
ΦΕΣΙΚΨΝ ΕΣΑΙΡΨΝ 

7.1 Αομόδιεπ αουέπ και τξοείπ 

 
Πίλαθαο 23: Αξκφδηεο αξρέο θαη θνξείο 

Αρχή/φορζασ Όνομα αρχήσ/φορζα και τμήματοσ ή 
μονάδασ 

Επικεφαλήσ τησ αρχήσ/του 
φορζα (θζςη) 

Διαχειριςτικι αρχι Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ "Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-
2013" 

Καρκοφλθ-Καραμαντηάνθ 
Αναςταςία 

Αρχι πιςτοποίθςθσ Ειδικι Υπθρεςία Αρχι Πλθρωμισ Σουςοφνθσ Δθμιτριοσ 

Αρχι ελζγχου Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Κατριβζςθσ Βαςίλειοσ 

7.2 Ρσμμεςξυή ρυεςικώμ εςαίοχμ 

7.2.1 Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ ζρεηηθώλ εηαίξωλ ζηελ 

εθπόλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ν ξόινο ηωλ εηαίξωλ ζηελ πινπνίεζε, 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Κορυφαύο όργανο για τη ςυμμετοχό των εταύρων ςτην υλοπούηςη, την 

παρακολούθηςη και την αξιολόγηςη του ΕΠ εύναι η Επιτροπό Παρακολούθηςησ, για τη 

λειτουργύα τησ οπούασ λαμβϊνονται μϋτρα πιο ουςιαςτικόσ και αποτελεςματικόσ 

λειτουργύασ τησ. 

Πϋραν των τυπικών μϋτρων ενύςχυςησ του επιχειρηςιακού τησ χαρακτόρα, όπωσ η 

ολιγομελόσ και αντιπροςωπευτικό ςύνθεςό τησ και η υποςτόριξη τησ λειτουργύασ τησ 

από ιςχυρό γραμματεύα τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, πρόκειται να ληφθούν και ϊλλα 

μϋτρα ϊμεςησ επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ των μελών τησ, με αναμενόμενο 

αποτϋλεςμα την μεγαλύτερη κινητοπούηςό τουσ. 

Σϋτοιο μϋτρο εύναι ενδεικτικϊ η διαδικτυακό επικοινωνύα των μελών τησ μϋςω τησ 

διαδικτυακόσ εφαρμογόσ «Δύαυλοσ», όπου εύναι δυνατό η επικοινωνύα των μελών ανϊ 

πϊςα ςτιγμό, η υποβολό ερωτημϊτων και παρατηρόςεων, καθώσ και η 

εξατομικευμϋνη ενημϋρωςη μϋςω email για κϊθε νϋα ανϊρτηςη. 

Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ, θα ϋχουν τη δυνατότητα να θϋτουν 

ερωτόματα και να λαμβϊνουν απαντόςεισ για ειδικότερα ζητόματα, όπωσ το πλαύςιο 

υλοπούηςησ του Προγρϊμματοσ, την αξιολόγηςη και επιλογό των προτϊςεων, την 

αξιόπιςτη εφαρμογό των κριτηρύων επιλογόσ των πρϊξεων, την πορεύα ςύνταξησ των 

ετόςιων και τελικόσ ϋκθεςησ εφαρμογόσ, την αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ, την 

εφαρμογό των αρχών τησ προςβαςιμότητασ κλπ. 

Με τα μϋτρα αυτϊ αυξϊνεται η διαφϊνεια τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ και η 

παραγωγικό ςυμμετοχό των μελών τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ ς’ αυτό, με 

αναμενόμενη ϊμεςη θετικό επύπτωςη ςτην αποτελεςματικότητα και αποδοτικότητα 

των υλοποιούμενων παρεμβϊςεων και ςτην επύτευξη των τεθϋντων ςτόχων. 

Σο ΤΔΜΗΔ για την εκπόνηςη του ΕΠ ΜΔΣ ϋχει προβεύ ςε διαβούλευςη με το ςύνολο 

των Τπουργεύων ςε επύπεδο Γενικών Γραμματειών, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ, την ΕΑΜΕΑ, 
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καθώσ και με τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ ΕΒ και ΑΔΕΔΤ. Επιςημαύνεται ιδιαύτερη 

ςυνϊντηςη με τη Γενικό Γραμματεύα Ιςότητασ των Υύλων 

 

7.2.2 Σπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο (γηα ην ΕΚΤ, θαηά πεξίπηωζε) 

Η ςυμμετοχό των εταύρων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 5 του Κανονιςμού (ΕΕ) 

αρ.1303/2013 ςτην υλοπούηςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ μπορεύ να λϊβει τη 

μορφό των ςυνολικών επιχορηγόςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 1 του 

Κανονιςμού (ΕΕ) αρ. 1304/2013 Η διαχειριςτικό αρχό μπορεύ να αναθϋςει τη διαχεύριςη 

μϋρουσ του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ ςε ϋναν εταύρο ωσ ενδιϊμεςου φορϋα, 

μϋςω γραπτόσ ςυμφωνύασ μεταξύ του ενδιϊμεςου φορϋα και του κρϊτουσ μϋλουσ ό 

τησ διαχειριςτικόσ αρχόσ. 

Οι οργανώςεισ των κοινωνικών εταύρων, και ιδύωσ αυτών που υπογρϊφουν την Εθνικό 

Γενικό υλλογικό ύμβαςη Εργαςύασ (ΓΕΕ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ, ΕΒ, ΕΣΕ) καθώσ και η 

ΑΔΕΔΤ, αποτελούν εταύρουσ, κατϊ το ϊρθρο 5 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του 

Εταιρικού υμφώνου και του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ "Μεταρρύθμιςη 

Δημοςύου Σομϋα" και η ενεργόσ ςυμμετοχό τουσ ςτην αναπτυξιακό διακυβϋρνηςη εύναι 

προώπόθεςη για την αντιμετώπιςη των οικονομικών και κοινωνικών προκλόςεων που 

αντιμετωπύζει η χώρα. 

Η ςυμμετοχό των κοινωνικών εταύρων, ςτην υλοπούηςη δρϊςεων που ςτηρύζονται 

από το ΕΚΣ, όταν κρύνεται απαραύτητο από την ΕΤΔ του Επιχειρηςιακού 

Προγρϊμματοσ, θα αφορϊ: (κατϊ περύπτωςη, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ) α) ςτην 

προώθηςη τησ απαςχόληςησ και την υποςτόριξη τησ κινητικότητασ των εργαζομϋνων, 

β) ςτην προώθηςη τησ προςαρμοςτικότητασ των επιχειρόςεων και των εργαζομϋνων 

ςτισ οικονομικϋσ και τεχνολογικϋσ αλλαγϋσ, γ) ςτη βελτύωςη των δεξιοτότων του 

ενεργού πληθυςμού και ςτην προώθηςη τησ δια βύου μϊθηςησ, δ) ςτην προώθηςη τησ 

κοινωνικόσ ϋνταξησ και τησ καταπολϋμηςησ τησ φτώχειασ, ε) ςτη βελτύωςη του 

επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ και τησ ποιότητασ ζωόσ και ςτ) ςτην ενύςχυςη τησ 

θεςμικόσ τουσ ικανότητασ, τησ ποιότητασ του κοινωνικού διαλόγου και τησ δικτύωςόσ 

τουσ με διεθνεύσ οργανιςμούσ. 

Ειδικό μϋριμνα θα υπϊρξει ώςτε οι κοινωνικού εταύροι, που αναλαμβϊνουν να 

διαχειρύζονται τισ οικεύεσ παρεμβϊςεισ του Ε.Π., να διαθϋτουν την αναγκαύα 

επιχειρηςιακό ικανότητα (καταλληλότητα τησ οργανωτικόσ τουσ δομόσ / ποςοτικό και 

ποιοτικό επϊρκεια τησ ςτελϋχωςησ και τησ διούκηςόσ τουσ /μηχανιςμού εξαςφϊλιςησ 

διαφϊνειασ). 

 
7.2.3 Δηάζεζε πνζνύ γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήηωλ (γηα ην ΕΚΤ, θαηά πεξίπηωζε) 
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8. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΞΤ ΣΨΝ ΣΑΜΕΙΨΝ, ΣΟΤ ΕΓΣΑΑ, ΣΟΤ 
ΕΣΘΑ ΚΑΙ ΑΛΛΨΝ ΕΝΨΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΨΝ 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΨΝ ΜΕΨΝ, ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΣΕΠ 

Οι μηχανιςμού που διαςφαλύζουν τον ςυντονιςμό μεταξύ των Σαμεύων, του 

Ευρωπαώκού Γεωργικού Σαμεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ), του Ευρωπαώκού 

Σαμεύου Θϊλαςςασ και Αλιεύασ (ΕΣΘΑ) και ϊλλων ενωςιακών και εθνικών 

χρηματοδοτικών μϋςων, καθώσ και με την Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδύςεων (ΕΣΕπ), 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ που προβλϋπονται ςτο κοινό ςτρατηγικό 

πλαύςιο. 

 

8.1 Γεμικέπ λειςξσογίεπ ρσμςξμιρμξύ 

Για την επύτευξη αποτελεςματικού ςυντονιςμού των ΕΔΕΣ θα ςυνεχύςει και ςτην 

περύοδο 2014-2020 να λειτουργεύ ςτη Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Επενδύςεων- ΕΠΑ 

του Τπ. Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, Εθνικό Αρχό υντονιςμού (ΕΑ), με 

αρμοδιότητα μεταξύ ϊλλων το ςυντονιςμό του προγραμματιςμού και τησ εφαρμογόσ 

των ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 και την υποςτόριξη των ΔΑ (ενότητα 2.1.1 ΕΠΑ 20142020). 

Η ΕΑ θα ςυντονύζει την εφαρμογό των ΕΠ ωσ προσ τισ ςυνϋργειεσ μεταξύ των ΕΔΕΣ 

και ωσ προσ τη ςυμβατότητϊ τουσ με τισ εθνικϋσ και ευρωπαώκϋσ προτεραιότητεσ, τη 

θεματικό ςυγκϋντρωςη των πόρων για καλύτερα αποτελϋςματα, τον ενιαύο 

ςχεδιαςμό και παρακολούθηςη του ΔΕ, την ενημϋρωςη ςχετικϊ με το εθνικό και 

κοινοτικό δύκαιο, την κϊλυψη των αιρεςιμοτότων καθώσ και τη λειτουργύα του ΟΠ. 

Με την ϋνταξη τησ ΕΤΕΚΣ ςτην ΕΑ διαςφαλύζεται η αποτελεςματικότερη ςυνϋργεια 

και ςυμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΣ με τα λοιπϊ ΕΔΕΣ, καθώσ και με το 

Σαμεύο Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ για τουσ Απόρουσ. Οι αρμοδιότητεσ τησ ΕΑ, των 

αρμόδιων υπηρεςιών για τη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ΕΠ, καθώσ και των 

επιτελικών δομών, προςδιορύζονται ςτο νϋο νόμο για το ΕΠΑ. 

ε επύπεδο ΕΠ, η ΔΑ κϊθε ΕΠ θα διαςφαλύςει την ςυμπληρωματικότητα και τη 

ςυνϋργεια με τισ παρεμβϊςεισ ϊλλων ΕΠ, ςε ςυνεργαςύα με τισ αντύςτοιχεσ ΔΑ, 

ςτοχεύοντασ ςτον ςυγχρονιςμό υλοπούηςησ και ςτισ οικονομύεσ κλύμακασ, ςτη μη 

επικϊλυψη των χορηγουμϋνων χρηματοδοτόςεων και την αποφυγό «ανταγωνιςτικόσ» 

λειτουργύασ τουσ. 

 

8.2 Ρσμςξμιρμόπ δοάρεχμ Διξικηςικήπ Λεςαοούθμιρηπ και Ζλεκςοξμικήπ 

Διακσβέομηρηπ 

Η Ομϊδα Τποςτόριξησ τησ Μεταρρύθμιςησ του Κυβερνητικού υμβουλύου για τη 

Μεταρρύθμιςη τησ ΔΔ επιλϋγει τισ κατευθύνςεισ ςτρατηγικόσ Διοικητικόσ 

Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 2014-2020, επιλύει θϋματα 

οριζόντιασ διακυβϋρνηςησ, αξιοποιεύ ςυνϋργειεσ και αποφαςύζει τισ κύριεσ 

προτεραιότητεσ. 

Η Γενικό Δ/νςη Μεταρρυθμιςτικόσ Πολιτικόσ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ του 

ΤΔΜΗΔ, ςυνεργϊζεται με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των Τπουργεύων και εξειδικεύει 
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τισ οριζόντιεσ και τομεακϋσ δρϊςεισ Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ (ΔΜ & ΗΔ). Για το ςύνολο των δρϊςεων ΔΜ & ΗΔ των Τπουργεύων, η 

Επιτελικό Δομό ΕΠΑ του ΤΔΜΗΔ, με βϊςη την εξειδύκευςη τησ Γενικόσ Δ/νςησ 

Μεταρρυθμιςτικόσ Πολιτικόσ & Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ του ΤΔΜΗΔ, διατυπώνει 

προτϊςεισ οι οπούεσ λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την ϋκδοςη προςκλόςεων από τισ 

αρμόδιεσ διαχειριςτικϋσ αρχϋσ. 

Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων ΕΠΑΝεΚ και ΜΔΣ, που 

ςυγχρηματοδοτούν δρϊςεισ διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ και ηλεκτρονικόσ 

διακυβϋρνηςησ ςυνεργϊζονται προκειμϋνου να καταρτύζουν τισ ςχετικϋσ προςκλόςεισ, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ προτεραιότητεσ του κειμϋνου τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για τη 

Διοικητικό Μεταρρύθμιςη 2014-2015, όπωσ αυτό θα επικαιροποιεύται ανϊ διετύα και τησ 

τρατηγικόσ για την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 2014-2020 καθώσ και την υποχρϋωςη 

αποφυγόσ επικαλύψεων. 

 

8.3 Δπιςοξπή Οαοακξλξύθηρηπ (Δπ. Οαο.) ςξσ ΔΡΟΑ 2014-2020 

το πλαύςιο λειτουργύασ τησ, εξαςφαλύζεται και ο ςυντονιςμόσ των ΕΔΕΣ, οι ςυνϋργειεσ 

και ςυμπληρωματικότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων του ΕΠΑ 2014-2020 και των 

ΕΠ καθώσ και των ςτόχων του Κοινού τρατηγικού Πλαιςύου ςε επύπεδο ΕΕ. Η Επ. Παρ, 

η ςύνθεςη τησ οπούασ εύναι ςύμφωνη με τα προβλεπόμενα ςτον ΚΚΔ για 

αντιπροςωπευτικό εκπροςώπηςη των εταύρων, παρακολουθεύ, μεταξύ ϊλλων, την 

πρόοδο υλοπούηςησ των ΕΠ από πλευρϊσ εντϊξεων, νομικών δεςμεύςεων, πληρωμών, 

προόδου φυςικού αντικειμϋνου και επύτευξησ των τεθϋντων ςτόχων, καθώσ και την 

τόρηςη των αιρεςιμοτότων και λαμβϊνει αποφϊςεισ για την αποτελεςματικό και 

αποδοτικό εφαρμογό του ΕΠΑ 2014-2020 και των ΕΠ, οι οπούεσ εύναι εκτελεςτϋεσ από 

τα όργανα διούκηςησ και διαχεύριςησ των ΕΠ. Η ΕΑ ϋχει την ευθύνη για τη λειτουργύα 

τησ Επ. Παρ. και την εφαρμογό των αποφϊςεών τησ. 

 

8.4 Δπιςοξπή Οαοακξλξύθηρηπ (Δπ. Οαο.) ςξσ ΔΟ 

Για την αποτελεςματικό εφαρμογό του ΕΠ και το ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων 

φορϋων ςτον προγραμματιςμό, υλοπούηςη, παρακολούθηςη και αξιολόγηςη θα 

ςυγκροτηθεύ Επ. Παρ. του ΕΠ, η οπούα εξαςφαλύζει και το ςυντονιςμό των ΕΔΕΣ, ενώ 

εξετϊζει τισ ςυνϋργειεσ και ςυμπληρωματικότητεσ μεταξύ τουσ. Η Επ. Παρ. εγκρύνει την 

εξειδύκευςη του Προγρϊμματοσ, παρακολουθεύ, μεταξύ ϊλλων, την πρόοδο 

υλοπούηςησ του ΕΠ από πλευρϊσ εντϊξεων, νομικών δεςμεύςεων, πληρωμών, 

προόδου φυςικού αντικειμϋνου και επύτευξησ των τεθϋντων ςτόχων, καθώσ και την 

τόρηςη των αιρεςιμοτότων και λαμβϊνει αποφϊςεισ για την αποτελεςματικό και 

αποδοτικό εφαρμογό του ΕΠ. Η Επ. Παρ. ςυνεδριϊζει ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα 

τουλϊχιςτον μια φορϊ το χρόνο και εκτϊκτωσ αν κρύνεται αναγκαύο, η δε ςύνθεςό τησ 

θα περιλαμβϊνει αντιπροςωπευτικό εκπροςώπηςη των κοινωνικών εταύρων. Η 

αποτελεςματικότητα τησ Επ. Παρ. θα βελτιωθεύ με μϋτρα όπωσ η ιςχυρότερη τεχνικό 

και επιςτημονικό υποςτόριξό τησ από τη ΔΑ και η αντιπροςωπευτικότητα ςτη 

ςύνθεςό τησ (βλ. 7.2.1). 
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Η θϋςπιςη «ςτοχευμϋνων» κριτηρύων επιλογόσ πρϊξεων για την επύτευξη των ςτόχων 

του ΕΠ, θα αποτελϋςει ϋνα επιπλϋον εργαλεύο για τη ςυνϋργεια των παρεμβϊςεων των 

ΕΔΕΣ, με την επιλογό κατϊ προτεραιότητα πρϊξεων το αποτϋλεςμα των οπούων 

ςυνδϋεται με πρϊξεισ από ϊλλο ΕΠ ό ΕΔΕΣ (βλ. 2.Α.6.2). 

Θα εξεταςτεύ η ςκοπιμότητα δημιουργύασ υποεπιτροπόσ υποβοόθηςησ του ϋργου τησ 

Επ. Παρ. για την εφαρμογό ολοκληρωμϋνων χωρικών παρεμβϊςεων, με αντικεύμενο 

τη διατύπωςη ειςηγόςεων για τη διαμόρφωςη κριτηρύων επιλογόσ των περιοχών 

παρϋμβαςησ καθώσ και ςυμμετοχόσ των ΕΔΕΣ. 

 

8.5 Ρσμπληοχμαςικόςηςα και ρσμέογεια ςχμ παοεμβάρεχμ ςχμ ΔΔΔ, με 

Δθμικέπ πξλιςικέπ, άλλεπ Ιξιμξςικέπ Υοημαςξδξςικέπ και Δπεμδσςικέπ 

Οοχςξβξσλίεπ, και ςημ ΔΔπ. 

8.5.1 Συντονιςμόσ, ςυνέργεια, ςυμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με εθνικέσ πολιτικέσ 

Για το ςυντονιςμό των ΕΔΕΣ και των εμπλεκόμενων φορϋων η ΔΑ θα ςυμμετϋχει ςε 

επιτροπϋσ ό και δύκτυα που ϋχουν ςυγκροτηθεύ ό θα ςυγκροτηθούν από την ΕΑ (βλ. 

2.1. ΕΠΑ), προκειμϋνου να επιτυγχϊνεται ο ςυντονιςμόσ και η εφαρμογό κοινόσ 

εθνικόσ πολιτικόσ ςε ειδικϊ θϋματα, η εναρμόνιςη τησ εφαρμογόσ, η διϊχυςη εμπειρύασ 

και καλών πρακτικών. Η ΔΑ θα μετϋχει ςτισ Τποεπιτροπϋσ Ανθρώπινων Πόρων και 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ-Αλιεύασ & Θϊλαςςασ τησ Επ. Παρ. του ΕΠΑ, το Δύκτυο για την 

Ϊξυπνη Εξειδύκευςη, το Δύκτυο Αξιολόγηςησ, το Δύκτυο οριζόντιων θεςμικών 

θεμϊτων, το Δύκτυο για τα χωρικϊ και το Δύκτυο Πληροφόρηςησ-Δημοςιότητασ. 

ε ςχϋςη με το ΠΑΑ 2014-2020, οι βαςικότεροι τομεύσ που θα διαςφαλιςθούν η 

ςυμπληρωματικότητα και οι ςυνϋργειεσ αφορούν ςτα αγροπεριβαλλοντικϊ μϋτρα ςε 

ςχϋςη με το «πραςύνιςμα-greenmg», τουσ Νϋουσ Γεωργούσ, τισ μικρϋσ γεωργικϋσ 

εκμεταλλεύςεισ και τα ςυςτόματα γεωργικών ςυμβουλών. Η πρόβλεψη εκχωρόςεων 

30% περύπου των πόρων του ΠΑΑ ςτισ περιφϋρειεσ θα ςυμβϊλει θετικϊ ςτην επύτευξη 

ςυνεργειών, ςυμπληρωματικότητασ και ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ ςε 

περιφερειακό επύπεδο. Ο ςυντονιςμόσ τησ ςυμπληρωματικότητασ των δρϊςεων 

μεταξύ των Σαμεύων, του ΕΓΣΑΑ και του ΕΣΘΑ αςκεύται από την ΕΑ λαμβϊνοντασ 

υπόψη τισ κατευθύνςεισ τησ Επ. Παρ. του ΕΠΑ 2014-2020 και τησ Τποεπιτροπόσ 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ-Αλιεύασ και Θϊλαςςασ ςτην οπούα ςυμμετϋχουν εκπρόςωποι 

των ΔΑ των ςυναφών ΕΠ. Η Τποεπιτροπό διαςφαλύζει τη ςυμπληρωματικότητα και το 

διαχωριςμό των δρϊςεων και το πλαύςιο εφαρμογόσ τουσ, θεματικϊ και γεωγραφικϊ. 

Οι ΔΑ των οικεύων ΕΠ τηρούν τισ κατευθύνςεισ κατϊ τη διαδικαςύα επιλογόσ των 

πρϊξεων. 

Ο ςυντονιςμόσ μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών Ϊξυπνησ 

Εξειδύκευςησ θα ςυνεχιςτεύ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ νϋασ περιόδου μϋςω του Δικτύου 

που ϋχει δημιουργηθεύ για την Ϊξυπνη Εξειδύκευςη ςτο πλαύςιο τησ ΕΑ (ΕΠΑ, Κεφ. 

2.1), ςτο οπούο ςυμμετϋχουν η ΕΑ, η ΓΓΕΣ, εκπρόςωποι των ΕΔΕΣ και οι Περιφϋρειεσ. Η 

εξϋλιξη τησ πολιτικόσ ςυντονύζεται, παρακολουθεύται και καθοδηγεύται ςτο πλαύςιο 

του Δικτύου με τη ςυμβολό και των Περιφερειακών υμβουλύων Ϊρευνασ & 
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Καινοτομύασ, που προβλϋπονται ςτο νϋο νόμο για την ΕΣΑΚ ςτα οπούα 

εκπροςωπούνται και οι παραγωγικού φορεύσ. 

Ο ςυντονιςμόσ τησ πολιτικόσ και τησ διαχεύριςησ των δρϊςεων Σεχνολογιών 

Πληροφορικόσ & Επικοινωνιών θα διαςφαλύζεται από ενιαύο κϋντρο ςτρατηγικού 

ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ τησ εθνικόσ και τομεακόσ/περφερειακόσ ςτρατηγικόσ για 

την ψηφιακό ανϊπτυξη. Για την εξειδύκευςη του ςχεδιαςμού των πολιτικών ςτουσ 

τομεύσ τησ εκπαύδευςησ και τησ υγεύασ δημιουργούνται Επιτελικϋσ Δομϋσ ςτα Τπ. 

Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων και Τγεύασ αντύςτοιχα, οι οπούεσ θα εύναι αρμόδιεσ για την 

αποτύπωςη και την ιερϊρχηςη τησ πολιτικόσ και των ςχετικών δρϊςεων 

αρμοδιότητϊσ τουσ, ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ του οικεύου Τπουργεύου. 

Κϊθε Επιτελικό Δομό θα ςυνεργϊζεται με τισ ΔΑ των ΕΠ που χρηματοδοτούν ςχετικϊ 

ϋργα, ώςτε να ςυντονιςτεύ η υλοπούηςη των πολιτικών. 

Με βϊςη τα παραπϊνω και τισ διμερεύσ ςυνεργαςύεσ με τα λοιπϊ ΕΠ, θα υπϊρχει 

κατϊλληλοσ χρονοπρογραμματιςμόσ των προςκλόςεων, ςυνδυϊζοντασ δρϊςεισ-

πόρουσ του ΕΠ, ςυμπληρωματικϊ με δρϊςεισ-πόρουσ ϊλλων ΕΠ. 

ύμφωνα με το ΕΠΑ 2014-2020 για το ςυντονιςμό μεταξύ των ΕΠ του ςτόχου 

«Επενδύςεισ ςτην ανϊπτυξη και την απαςχόληςη» και των ΕΠ του ςτόχου «Ευρωπαώκό 

Εδαφικό υνεργαςύα» θα διευρυνθεύ η λειτουργύα τησ υφιςτϊμενησ Κοινόσ Επιτροπόσ 

υντονιςμού, με τη ςυμμετοχό αρμόδιων υπηρεςιών ςυμπεριλαμβανομϋνου και του 

Εθνικού ημεύου Επαφόσ για τη Μακρο-περιφϋρεια Αδριατικόσ-Ιονύου. το πλαύςιο 

αυτό, θα διαςφαλιςτεύ και η ενεργόσ ςυμμετοχό και ςυντονιςμόσ των Περιφερειακών 

Αρχών που εντϊςςονται χωρικϊ ςτη Μακρο-περιφϋρεια Αδριατικόσ-Ιονύου αλλϊ και 

των ςυναρμοδύων φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ και διαχεύριςησ ΕΠ. 

8.5.2 Συντονιςμόσ, ςυνέργεια, ςυμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με άλλα μέςα τησ Ένωςησ 

Ο ςυντονιςμόσ μεταξύ ΕΔΕΣ με ϊλλα μϋςα τησ Ϊνωςησ ςε επύπεδο ΕΠ διαςφαλύζεται 

από τη ΔΑ κατϊ τον προγραμματιςμό και την υλοπούηςη και θα λϊβει υπόψη τισ εξόσ 

ενδεικτικϋσ δυνατότητεσ ςυνεργειών και ςυμπληρωματικότητασ: 

 Δρϊςεισ ΕΣΑΚ (ΕΔΕΣ - ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020, κ.α.) 

Θα δοθεύ μεγϊλη ϋμφαςη ςε ςυνϋργειεσ δρϊςεων ΕΣΑΚ που προςδιορύζονται ςτην 

εθνικό ό Περιφερειακό τρατηγικό Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ (RIS3), με το πρόγραμμα 

ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020. 

Ο ςυντονιςμόσ μεταξύ των παρεμβϊςεων του θεματικού ςτόχου 1 και του ΟΡΙΖΟΝΣΑ 

2020 διαςφαλύζεται από τη ΓΓΕΣ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ με ςυνδρομό από τη ΔΑ για 

παροχό ςτοιχεύων ςε θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ τησ. 

 Δρϊςεισ υποςτόριξησΜΜΕ (ΕΔΕΣ-COSME, EaSi, EIB/EIF, κ.α.) 

Ο ςυντονιςμόσ, οι ςυνϋργειεσ και η ςυμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβϊςεων 

ΕΔΕΣ και του Προγρ. για την Ανταγωνιςτικότητα των Επιχειρόςεων και των ΜΜΕ 

(COSME), διαςφαλύζεται από την ΕΑ ςε ςυνεργαςύα με την Γενικό Γραμματεύα 

Βιομηχανύασ, ςτοχεύοντασ ενδεικτικϊ: 

• ςε υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ προσ τισ ΜΜΕ ( ςε ςυνεργαςύα με το 

Enterprise Europe Network-Hellas/COSME και ϊλλων ςχετικών φορϋων 
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(θερμοκοιτύδεσ επιχειρόςεων, ςυνεργατικού ςχηματιςμού, κλπ.). 
• ςτην υποςτόριξη (ΕΣΠΑ) για αύξηςη του αριθμού των start-ups και 

υποςτόριξη των ΜΜΕ (EKT) για αύξηςη των δεξιοτότων του εργατικού 
δυναμικού ςε εξειδικευμϋνουσ τομεύσ βϊςει αναγκών, προοπτικόσ και 
ζότηςησ από την αγορϊ. Επιπλϋον, θα αναζητηθούν ςυνϋργειεσ των ΕΔΕΣ με 
τα ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ, με το πρόγραμμα «Απαςχόληςη και Κοινωνικό 
Καινοτομύα-EaSI», με το πρόγραμμα Start-up Europe για ΣΠΕ-ΜΜΕ, ωσ μϋροσ 
τησ πρωτοβουλύασ Ευρώπη 2020 -Χηφιακό Ατζϋντα για την Ευρώπη 

• ςτη διευκόλυνςη πρόςβαςησ των ΜΜΕ ςε χρηματοδότηςη μϋςω 
ςυνεργειών ΕΔΕΣ-COSME και δρϊςεισ που υποςτηρύζονται από την 
ΕΙΒ/ΕΙΡ. 

 Δρϊςεισ περιβϊλλοντοσ, ενϋργειασ, κλιματικόσ αλλαγόσ (ΕΔΕΣ-LIFE) 

Ο ςυντονιςμόσ μεταξύ των παρεμβϊςεων ΕΔΕΣ (ΕΣΠΑ) και του Προγρϊμματοσ LIFE 

διαςφαλύζεται από την αρμόδια υπηρεςύα του Τπ. Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 

Κλιματικόσ Αλλαγόσ ςε ςυνεργαςύα με την Επιτελικό Δομό του Τπουργεύου, τη ΔΑ και 

την ΕΑ, δεδομϋνου ότι το LIFE αποτελεύ μύα χρόςιμη ςυμπληρωματικό επιλογό 

χρηματοδότηςησ για το ΕΣΠΑ για δρϊςεισ περιβϊλλοντοσ. 

 Δρϊςεισ μεταφορών, ενϋργειασ, ΣΠΕ (ΕΔΕΣ-CEF) 

Μϋςω του ςυντονιςμού τησ ΕΑ θα διαςφαλύζεται ότι τα ϋργα που θα υποβϊλλονται 

προσ χρηματοδότηςη από το Connecting Europe Facility-CEF, θα ενϋχουν την αναγκαύα 

ςυμπληρωματικότητα με ϋργα που υλοποιούνται ςτο πλαύςιο των ΕΔΕΣ. 

 Δρϊςεισ του Σαμεύου Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ για τουσ Απόρουσ (ΕΔΕΣ-Σ.Ε.Β.Α) 

Αρμόδια για το ςυντονιςμό των δρϊςεων του Σ.Ε.Β.Α, , με τα ΕΔΕΣ εύναι η Επιτελικό 

Δομό του Τπ. Εργαςύασ. Οι δρϊςεισ του Σ.Ε.Β.Α, τόςο όςον αφορϊ ςτην παροχό 

βαςικών αγαθών, όςο και ςτην παροχό ςυνοδευτικών μϋτρων θα ςυνεργούν με 

δρϊςεισ του Θ9 «Προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ και καταπολϋμηςη τησ 

φτώχειασ» του ΕΚΣ, αλλϊ και με παρεμφερεύσ δρϊςεισ που υλοποιούνται από 

δημόςιουσ φορεύσ και φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών. 

 Δρϊςεισ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ (ΕΔΕΣ - AMIF) 

ε ότι αφορϊ ςτο Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ (AMIF), που ϋχει 

αυξημϋνη ςημαςύα για τη χώρα και το οπούο διαχειρύζεται το Τπουργεύο Δημόςιασ 

Σϊξησ & Προςταςύασ του Πολύτη, θα διαςφαλιςτεύ η ςυνϋργεια και η 

ςυμπληρωματικότητα με δρϊςεισ του ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ ςτο πλαύςιο των ΕΠ.
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9 ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΑΙΡΔΙΜΟΣΗΣΔ 

 

9.1  Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνη 
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ θαη ζπκκφξθσζεο κε απηέο (πξναηξεηηθφ).  

Πίλαθαο 24: Ηζρχνληεο εθ ησλ πξνηέξσλ φξνη θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπιήξσζήο ηνπο 

Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Μεξηθψο 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

9 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.1 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Ναη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.2 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Ναη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.3 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(UNCRPD) ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ, ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε αξηζ. 2010/48/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Ναη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην 

πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Μεξηθψο 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.5 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην 

πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 
1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Ναη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.6 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΔ θαη ηε ΠΔ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Ναη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε αηξεζηκόηεηα 

πκκόξθωζε κε ηελ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα (Ναη/Όρη/Δλ 

κέξεη) 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο ζηαηηζηηθήο 

βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ χπαξμε ελφο 

ζπζηήκαηνο δεηθηψλ απνηειεζκάησλ 

απαξαίηεην γηα ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

10 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

11 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

12 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

13 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

14 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

15 - Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Δθαξκνγή / Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηηο 

11 πεξηθέξεηεο 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 9- Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

Όρη 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

1 - Έρεη ζεζπηζηεί ζηξαηεγηθφ πιαίζην 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή 

αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην 

ηεο εζληθήο ή ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα έμππλε εμεηδίθεπζε, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη: 

Ναη http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid

=1469&id=&tid=1607 

 

 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

2 - θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

δξάζεσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOT ή 

παξεκθεξνχο αλάιπζεο ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ 

Δπξψπε· 

Όρη http://www.digitalplan.gr/portal/reso

urce/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-

th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-

PShfiakh-Anaptyxh 

 

Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα 

εμεηδηθεπηνχλ κε βάζε ηελ ελφηεηα Β12 ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε θαη ηα 

ππνβιεζέληα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο RIS. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ ψξηκσλ 

έξγσλ θαη ησλ πξνο σξίκαλζε έξγσλ κε ηηο 

θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηεο ηξαηεγηθήο ζα 

απνηππσζεί ζε ζρεηηθφ δηππνπξγηθφ Μλεκφλην 

πλεξγαζίαο δέζκεπζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

Τπνπξγείσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο: 31/3/2015 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

3 - πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)· 

Ναη http://www.digitalplan.gr/portal/reso

urce/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-

th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-

PShfiakh-Anaptyxh 

 

 

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1469&id=&tid=1607
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1469&id=&tid=1607
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

4 - δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ 

ησλ παξεκβάζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε 

ςεθηαθή κφξθσζε, ε ειεθηξνληθή 

έληαμε, ε ειεθηξνληθή 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε πξφνδνο ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο, ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 168 ΛΔΔ, πνπ 

επζπγξακκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, κε 

ηηο πθηζηάκελεο ζπλαθείο ηνκεαθέο 

ελσζηαθέο, εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο· 

Ναη http://www.digitalplan.gr/portal/reso

urce/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-

th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-

PShfiakh-Anaptyxh 

 

Οη δείθηεο απηνί ζα επηθαηξνπνηεζνχλ παξάιιεια 

κε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξηηήξην 2 

αλσηέξσ. 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ επάισηεο νκάδεο, 

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

5 - αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

Όρη 
 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα ζεζκνζεηεζεί 

θέληξηθήθεληξηθή δνκή εληαίνπ ζπληνληζκνχ 

πνιηηηθήο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ΣΠΔ ζχκθσλα 

κε ηελ ελφηεηα C ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Φεθηαθή 

Αλάπηπμε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνβιέςεηο 

πεξί ζπληνληζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Παξάιιεια, ζα ελζσκαησζνχλ ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα ηεο ηξαηεγηθήο (Κεθ. Β.7.1, Παξάξηεκα 

IV) ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Π. ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 - 2020, ζα 

θαηαγξαθνχλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, νη κεραληζκνί πινπνίεζεο 

θαη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη. θαη ηέινο Σέινο ζα 

ζεζκνζεηεζεί ζεηξά λνκνζεηεκάησλ (ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε, Παξάξηεκα IV) κε 

ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο 

έξγσλ ΣΠΔ γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηνπο. 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο: 31/3/2015 

http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

1 - Καζηεξψλεηαη θαη ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Ναη 1. ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

"ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2015 - 

Οηθνδφκεζε κηαο ζπκπαγνχο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πνιίηεο θαη 

αθνζησκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο" 

2. ΚΔΗΜΔΝΟ "ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

2014-2020" 

3. ΔΠ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

2007-2013 

Σα θείκελα γηα ηε Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε & ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε εγθξίζεθαλ απφ ην 

Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο 

ζηηο 27.03.2014. 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8095 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8091 

Ζ αηξεζηκφηεηα εθπιεξψλεηαη κεξηθψο θαζψο αλ 

θαη έρνπλ εγθξηζεί ηα ζηξαηεγηθά θείκελα γηα ηε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε & ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

Υξφλνο εθπιήξσζεο αηξεζηκφηεηαο: 31/03/2015 

Σν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεκνζίσλ αξρψλ εμεηδηθεχεηαη σο εμήο: 

1. Κείκελν ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2014-2015 κε 6 

ππιψλεο. Ζ ζηξαηεγηθή εθηείλεηαη σο ην 2020 αιιά 

ζα είλαη θπιηφκελε αλά δηεηία κε ηαπηφρξνλε 

αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηελ πξφνδν & ηηο αλάγθεο 

2. ηξαηεγηθφ θείκελν γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε κε 3 ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο 

3. Σν ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 - 

2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Μέζσ απηνχ έρνπλ 

πινπνηεζεί ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

a Σελ αλαβάζκηζε ησ1λ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ 

δνκψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

b Σελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

βι. Παξ.ΗΗΗΗ, ΔΠΑ 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

2 - αλάιπζε θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

ησλ λνκηθψλ, νξγαλσηηθψλ ή/θαη 

δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ 

κεηαξξχζκηζεο· 

Ναη 1. Έθζεζε ΟΟΑ "Διιάδα: 

Αμηνιφγεζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ΟΟΑ, 2012" 

2. χζηαζε & ηαθηηθή ιεηηνπξγία 

Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Γηνηθεηηθήο 

1. ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ εμεηάζηεθε ην 

πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε νξγαλσηηθή 

δνκή θαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο ηεο ΓΓ 

2. ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην ΓΜ 

πξνεδξεχεη ν Πξσζππνπξγφο & ζπκκεηέρνπλ νη 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=8095
http://www.ydmed.gov.gr/?p=80
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

Μεηαξξχζκηζεο 

3. Διιεληθή ηξαηεγηθή γηα ηε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε "Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 2015 Οηθνδφκεζε κηαο ζπκπαγνχο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πνιίηεο θαη 

αθνζησκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο" 

4. ηξαηεγηθή γηα ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 20142020 

5. ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 20142017 

6. ΔΠΓΜ 2007-2013 - Γεληθφο 

ηφρνο 1 

(βι. Παξ.ΗΗΗΗ, ΔΠΑ) 

αξκφδηνη Τπνπξγνί θαη ΓΓ 

3. Τινπνίεζε/ νινθιήξσζε βαζηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ (Καιιηθξάηεο) 

4. Οη ππιψλεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο 

γηα ηε ΓΜ αθνξνχλ: Οηθνδφκεζε ζπκπαγνχο θαη 

θαιά ζπληνληζκέλεο δηνίθεζεο/ ρεδηαζκφο 

δεκφζηνπ ηνκέα πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνλ πνιίηε/ 

Πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην 

ζηξαηεγηθφ φξακα θαη ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο/ Δλίζρπζε ηεο ππεχζπλεο δηαρείξηζεο 

ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ/ Οηθνδφκεζε 

θνπιηνχξαο απνηειεζκάησλ/ ρεδηαζκφο 

δπλαηνηήησλ απηνβειηίσζεο 

5. Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αθνξνχλ: 

Δθζπγρξνληζκφ θξάηνπο θαη δηνίθεζεο/ 

Δπαλαζχλδεζε πνιίηε κε θξάηνο θαη δηνίθεζε/ 

πληνληζκφο νξηδνληίσλ πνιηηηθψλ ΣΠΔ ζηε ΓΓ 

6. ην ΔΠΓΜ 2007-2013 (Γ 1) 

πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο φπσο, νδηθνί ράξηεο, 

λέα νξγαλνγξάκκαηα θιπ. 

βι. Παξ.ΗΗΗΗ ΔΠΑ 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

3 - αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο· 

Όρη 1. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο 

(ΚΠΑ) έρεη εηζαρζεί ζην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα 

2. Κείκελν Διιεληθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

3. "Γεκφζηα Γηνίθεζε 2015 - 

Ππιψλαο 5: Οηθνδφκεζε κηαο θνπιηνχξαο 

απνηειεζκάησλ 

1. Σν ΚΠΑ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή ελφο ζρεηηθά εχθνινπ εξγαιείνπ Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. Απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ EFQM. Σν 

κνληέιν έρεη 9 θξηηήξηα. 

Βάζεη ησλ εγθπθιίσλ ΓΗΠΑ/Φ. 1/6-42005 θαη 

ΓΗΠΑ/Φ.Η/νηθ. 6304/12-32007 νη ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππνρξενχληαη λα 

ελεκεξψλνπλ ηελ ΓΗΠΑ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ. 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

Ζ Γ/λζε Πνηφηεηαο & Απνδνηηθφηεηαο, Σκήκα 

Σεθκεξίσζεο & Καιχηεξσλ Πξαθηηθψλ ηνπ 

ΤΓηΜΖΓ έρεη εθδψζεη Οδεγφ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ, ελψ κε ηελ εγθχθιην 

ΓΗΠΑ/Φ.1/νηθ.9537/12-4- 2007 παξέρνληαη 

θξίζηκεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηνπ ΚΠΑ 

Σν ΤΓΜΖΓ είλαη ζε θάζε αλάζεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο, ην νπνίν έρεη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

2 κήλεο. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ 

αλακέλεηαη έσο 31/03/2015. 

2. O Ππιψλαο 5 ηνπ ζηξαηεγηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε αθνξά ηελ εηζαγσγή 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο. 

βι. Παξ.ΗΗΗΗ ΔΠΑ 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

4 - νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα ηελ 

απινχζηεπζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ· 

Ναη 1. ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ "ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

2015 - Οηθνδφκεζε κηαο ζπκπαγνχο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πνιίηεο θαη 

αθνζησκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο" - 2νο 

Ππιψλαο 

2. ΚΔΗΜΔΝΟ "ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

2014-2020" - ηφρνο α1 

3. ΔΠ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 2007-2013 

4. Γηεχζπλζε Απινχζηεπζεο 

Γηαδηθαζηψλ ηνπ ΤΓηΜΖΓ 

1. Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ κέζσ: 

• Υαξηνγξάθεζεο ησλ πιένλ επαρζψλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εληνπηζκνχ 250 

εκπνδίσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΒ) 

• Πηινηηθήο κέηξεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

(ΔΤΔΠ /2008 & 2010). 

• Διιεληθήο έθδνζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ 

Μνληέινπ Κφζηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ κεηξήζεσλ ζην ειιεληθφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην (ΔΤΔΠ) 

2. ε εμέιημε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ (πξ. 29) θαη 

κέηξεζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ (ΟΟΑ) (ΔΠΓΜ 

2007-2013) 

3. Πξνζδηνξηζκφο ζαθψλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ (ηξαηεγηθά 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

Κείκελα ) 

4. Πξνηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο 

Ννκνζεζίαο ζε 13 ηνκείο -βάζεη ησλ εθζέζεσλ 

ηνπ ΟΟΑ. 

5. Γηαζθάιηζε ηεο ηαθηηθήο επαλεμέηαζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ βάξνπο (Ν. 4048/2012). 

6. Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 

πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Ν 4250/2014). 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

5 - αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο θχξηεο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ· 

Ναη 

1. Έθζεζε ΟΟΑ "Διιάδα: 

Αμηνιφγεζε ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ΟΟΑ, 2012" 

2. Κείκελν Διιεληθήο ηξαηεγηθήο γηα 

ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

"Γεκφζηα Γηνίθεζε 2015 - 

Οηθνδφκεζε κηαο ζπκπαγνχο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πνιίηεο 

θαη αθνζησκέλεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο" - 3νο Ππιψλαο θαη 4νο 

Ππιψλαο 

3. ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 - 

2013 - Γεληθφο ηφρνο 2 

4. Κείκελν "ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 2014 - 

2020" - ζηφρνο α3 

5. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ ΤΓηΜΖΓ 

 

1. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ζηελ έθζεζε "Διιάδα: 

Αμηνιφγεζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ΟΟΑ, 2012" θαη έγηλαλ 10 πξνηάζεηο. 

2. Ο Ππιψλαο 3 "Πξνζαξκνγή ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην ζηξαηεγηθφ φξακα 

& ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο" 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε εμππεξεηεί ην ελ ιφγσ 

θξηηήξην. Δηδηθή κέξηκλα γηα πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο γηα πςειφβαζκα ζηειέρε 

αλαθέξνληαη ζην Ππιψλα 4. 

3. ην ζηξαηεγηθφ θείκελν γηα ηελ ει. 

δηαθπβέξλεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηφρν 

α3) «εληαία δηαρείξηζε πφξσλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρεδηαζκφ, 

πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πξνκήζεηα, ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

4. Ζ Γεληθή Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ην Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ, ηελ παξαθνινχζεζε & 

αμηνιφγεζε. βι. Παξ.ΗΗΗΗ ΔΠΑ 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

6 - αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο 

ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ αξρψλ· 

Ναη 

1. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 2007¬2013 

(ΔΠΓΜ) - Γεληθφο ηφρνο 2  

2. Κείκελν Διιεληθήο ηξαηεγηθήο 

γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε "Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 2015 - Οηθνδφκεζε κηαο 

ζπκπαγνχο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο 

πνιίηεο θαη αθνζησκέλεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο" 3νο θαη 4νο ππιψλαο 

3. Κείκελν "ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 2014 - 2020" - 

ζηφρνο β5  

1. ρέδηα θαηάξηηζεο αλά θνξέα άζθεζεο 

πνιηηηθήο- Αμηνιφγεζε απφ ην ΔΚΓΓΑ θαη 

ελζσκάησζε ησλ αλαγθψλ ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

2. Θεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κέζσ αλάπηπμεο ρεδίσλ 

Καηάξηηζεο αλά θνξέα άζθεζεο πνιηηηθήο 

3. Σν ΔΚΓΓΑ έρεη πξνζαξκφζεη ηε 

δηαδηθαζία αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ψζηε λα εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη νη 

ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα 

θηλεηηθφηεηαο ησλ άξζξσλ 90 θαη 91 ηνπ λ. 

4172/2013 

4. Οη ππιψλεο 3 (θαηά κηθξφηεξν ιφγν) θαη 

4 (θαηά θχξην ιφγν) ηνπ θεηκέλνπ ηεο ειιεληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ελ 

ιφγσ θξηηεξίνπ 

5. Ο ζηφρνο β5 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο 

ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ειεθηξνληθή κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

δηνίθεζεο. (βι. Παξ.ΗΗΗΗ, ΔΠΑ) 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

7 - αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Ναη 

1. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο 20072013 (ΔΠΓΜ) 

2. Κείκελν Διιεληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

"Γεκφζηα Γηνίθεζε 2015 - Οηθνδφκεζε 

κηαο ζπκπαγνχο, πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηνπο πνιίηεο θαη αθνζησκέλεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο" 5νο θαη 6νο ππιψλαο 

1. Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) είλαη ν αξκφδηνο 

δεκφζηνο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο 

ησλ δεκφζησλ ζηειερψλ, ελψ αλαβάζκηζε ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν 

2. Οη ππιψλεο 5 θαη 6 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην ΔΚΓΓΑ πινπνηεί έξγν 

«Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθνχ θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ΔΚΓΓΑ / πζηήκαηνο 

δηαξθνχο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ θαη 

ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπο». 

G.1 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο ζχκθσλα κε ην 

ζεζκηθφ θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο φισλ ησλ αηφκσλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα ΔΓΔΣ. 

Ναη 

ΝΟΜΟ ΤΠ" ΑΡΗΘ. 3304/2005 

- ΦΔΚ: 16/Α ( 27/01/2005) 

 

Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο 

ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ην πιαίζην ηνπ νηθείνπ λφκνπ νξίδνληαη νη 

θάησζη: 

Φνξείο Πξνψζεζεο 

-πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (γηα δεκφζηεο 

Τπεξεζίεο) 

-Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο (παξνρή 

ππεξεζηψλ-πψιεζε αγαζψλ) 

-ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (εξγαζία, 

απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) 

Γηνηθεηηθή Γνκή 

Σκήκα Ηζφηεηαο Δπθαηξηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο (δηελέξγεηα εηήζηαο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

πινπνίεζή ηνπ, ζην πιαίζην ηνπ θ.π Progress). 

Φνξείο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ 

-Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 

Δπηζηεκνληθή ππνβνήζεζε - 

Παξαηεξεηήξην Καηαπνιέκεζεο ησλ 

Γηαθξίζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ 

Απφ ηνπο σο άλσ θνξείο ην ΔΠΔ θαη ε 

ΟΚΔ απνηεινχλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ 

 

G.1 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξρψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ΔΓΔΣ ζηνπο ηνκείο 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ. 

Ναη 
Δηήζην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο κέζσ

 εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξαθηηθή 

 εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 

2000/43/ΔΚ & 2000/78/ΔΚ 

(εθπαηδεχηεθαλ ζηειέρε ηνπ ΔΠΔ, ηνπ 

ΟΑΔΓ, Γηθαζηηθνί, ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, θιπ. θαη παξήρζε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ) 

Τπεβιήζε πξφηαζε ζην ΔΠΑΝΑΓ, γηα έληαμε 

έξγνπ ζην λέν Δ.Π 2014- 2020, κε ηίηιν 

«ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΛΟΗΠΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 

ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ 

ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΚΡΗΔΧΝ». 

G.2 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 1 - Ρπζκίζεηο ζχκθσλα κε ην Ναη NOMO ΤΠ‟ ΑΡΗΘ. 3896 Αξκφδηνο Φνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ. 

ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ΔΓΔΣ. 

(ΦΔΚ207/Α/2010) 

 

Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο − 

Δλαξκφληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη 

άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ‟ 

ΑΡΗΘΜ. 5 

Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ – ΓΓΗΦ- (ΦΔΚ 

17/Α/2008) 

θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη ε ΓΓΗΦ. Ζ ΓΓΗΦ 

έρεη σο απνζηνιή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη 

απαζρφιεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2006/54/ΔΚ ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, νξίζηεθε σο αξκφδηνο θνξέαο ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πνπ είλαη 

Αλεμάξηεηε Αξρή. 

Ζ ΓΓΗΦ βξίζθεηαη ζε θάζε νινθιήξσζεο 

ηνπ λένπ «Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

Οπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2014-2020». 

Σν Πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε επξχ θάζκα 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη πεξηιακβάλεη 

δξάζεηο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

πινπνηεζεί απφ ηελ ΓΓΗΦ - ΔΤΤΓΔ/ΤΠΔ. 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

G.2 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξρψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ΔΓΔΣ ζηνπο ηνκείο 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ θαζψο θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ. 

Ναη 

Σν «Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ 

Οπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 

2014-2020» πξνβιέπεη λα επεθηαζνχλ 

νη δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο θαη θαηά ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, εζηηάδνληαο 

ζηα ζηειέρε ησλ 

θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ/ δηαρείξηζε/ έιεγρν 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

ηελ παξνχζα Πεξίνδν ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ε ΓΓΗΦ 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα ηζφηεηαο θαη ελζσκάησζεο ηεο 

ηζφηεηαο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο (gender 

maistreaming) ζε ζηειέρε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

Σν έξγν αθνξά ζηελ εθαξκνγή 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

πξνγξακκάησλ. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΓΓΗΦ εθπφλεζε 

«Οδεγφ Έληαμεο Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ηνπ ΔΑΑ 

θαη ηνπ ΔΑΑΛ, θαζψο θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ». 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ εθπαίδεπζεο ησλ 

ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζρεηηθά κε 

ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, κε έκθαζε ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχλ νη ππεξεζίεο ησλ 

Τπνπξγείσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΟΣΑ. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο απεπζχλνληαη ζε 

ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαη ησλ ΟΣΑ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε 

ζηειέρε δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πηνζεηεζεί ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζε 

νξηδφληηα βάζε θαηά ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ θαη ε πηνζέηεζε ζεηηθψλ κέηξσλ 

ππέξ ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

G.3 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία (UNCRPD) ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξηζ. 

2010/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

1 - Ρπζκίζεηο ζχκθσλα κε ην 

ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ησλ 

θξαηψλ κειψλ γηα ηε δηαβνχιεπζε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ άηνκα κε αλαπεξία 

θαη άιισλ άκεζα εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ναη 

- Κχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ κε ην 

Νφκν 4074/2013 «Κχξσζε ηεο 

χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ 

Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε 

χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο» 

- http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewPr

ogrammingPeriod.aspx 

Αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ λένπ ΔΠΑ είλαη ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ- ΔΠΑ). Όιεο νη 

ελέξγεηεο δηαβνχιεπζεο αλαθέξνληαη ζην 

ζρέδην ηνπ λένπ ΔΠΑ (θεθ. 1.5.1 θαη 15.2). 

ηελ ειεθηξνληθή πχιε http://www.espa.gr, 

αιιά θαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο άιισλ 

Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, έρεη 

δεκηνπξγεζεί εηδηθφο ρψξνο, ν νπνίνο αθνξά 

ζηελ πεξίνδν 2014-2020 φπνπ φια ηα 

βαζηθά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ αλαξηψληαη θαη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη 

ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ. 

G.3 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

2 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξρψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη 

Ναη 
http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewPr

ogrammingPeriod.aspx 

Γεδνκέλνπ, φηη ε ΜΟΓ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΠΑ, 

ελέηαμε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο 

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/el/Pages/stati
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία (UNCRPD) ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξηζ. 

2010/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

ηνλ έιεγρν ησλ ΔΓΔΣ ζηνπο ηνκείο 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία φπσο 

απνηππψλεηαη ζηελ ελσζηαθή θαη 

εζληθή λνκνζεζία, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

πνπ πινπνηεί θαη ηα δεηήκαηα αλαπεξίαο. 

πζηάζεθε απφ ηελ ΔΤΑΑΠ 

«Οκάδα Δξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο 

δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο ζην ΔΠΑ 2014- 2020» 

(Α.Π.14125/ΔΤΑΑΠ989/24.03.201 

4). ην πιαίζην απηφ, ε ΜΟΓ ΑΔ 

ζπλεξγάζηεθε κε ΔΑκεΑ θαη ηε Γ/ΝΖ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη 

θαηάξηηζε αλαιπηηθφ ρέδην Δθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο (30/9/2014). Έρεη νινθιεξσζεί ε 

πξψηε θάζε εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΠΑ θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηα ζηειέρε ζρεδηαζκνχ 

«Γηεκεξίδα Δλεκέξσζεο θαη Δθπαίδεπζεο 

ησλ ζηειερψλ ησλ ΔΤ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 

θαη πξνζβαζηκφηεηαο» (8, 9/10/2014 

ελεκεξσηηθέο εηζεγήζεηο θαη 4 βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα). ρεδηάδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

Γηθαηνχρσλ. Οη ινηπέο δξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηεξεχλεζε αλαγθψλ, 

ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο ηα ηέιε ηνπ 2015 

G.3 - Ζ χπαξμε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία (UNCRPD) ζην πεδίν ησλ 

ΔΓΔΣ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξηζ. 

2010/48/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

3 - Ρπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα ΔΓΔΣ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Ναη 
Τ 426/14 (ΦΔΚ 523 Β/28-02- 

2014) 

χκθσλα κε ην αξζξ. 33 ζεκ. 1 ηεο 

χκβαζεο «γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο», νξίδεηαη απφ ηνλ 

πξσζππνπξγφ, έλαο ζπληνληζηηθφο 

κεραληζκφο κέζα ζηελ Κπβέξλεζε κε 

αληηθείκελν ηελ εζληθή εθαξκνγή θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο. Με βάζε 

ηελ Αξηζκ. Τ 426/14 (ΦΔΚ 523 Β/28-02-

2014) νξίζηεθε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη 

εηδηθφηεξα ε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ ρέζεσλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ σο ην ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαζψο θαη σο ζπληνληζηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζρεηηθψλ 

κε απηή δξάζεσλ. Δπηπιένλ, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε νξίδεηαη φηη ε θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ θαη, ηδηαίηεξα, ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη νη αληηπξνζσπεπηηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπο, ζα εκπιέθνληαη θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο. 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

Όρη  

Οη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ πινπνηήζεη δξάζεηο 

φπσο ε ίδξπζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ (Ν. 

4013/2011), ε ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο & ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

4281/2014. Ζ κεηαξξχζκηζε είλαη ζε εμέιημε. 

Οη δξάζεηο πνπ δξνκνινγνχληαη είλαη:  

1. Οινθιήξσζε λνκηθνχ & ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ βάζεη ηνπ Ν. 4281/14 & πιήξεο 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ Οδεγηψλ Γ 

2. Ννκηθέο & δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αζθαιή & νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο Γ & ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεζέζηεξσλ ζθαικάησλ 

3. Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  

Οη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην 

ρέδην Γξάζεο πνπ ζπκθσλήζεθε ηελ 

26.11.2014 κε ηελ ΔΔ (ζην εμήο «Γ(G4)») 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηελ 

αηξεζηκφηεηα G4. Σν Γ(G4) επηζπλάπηεηαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζην ΔΠ κε ηίηιν 

«ACTION PLAN for the fulfillment of the 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

General ex ante Conditionality Public 

Procurement».  

Ζ ΔΔ ζα αμηνινγήζεη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

αηξεζηκφηεηαο G4 απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ην ιεπηνκεξέο Γ(G4). 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ. 

Όρη  

Σν εζληθφ ζχζηεκα αλάζεζεο Γ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

εγγπψληαη δηαθάλεηα. 

Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί είλαη: 

1. Ννκηθέο, ζεζκηθέο & δηαδηθαζηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο 

ΛΔΔ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο Γ, ηδίσο 

κέζσ ηεο ζπληνληζηηθήο & ειεγθηηθήο δξάζεο 

ηεο ΔΑΑΓΖΤ  

2. Ννκνζεζία/ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε Γ  

3. Γηαζεζηκφηεηα εξγαιείσλ & ζπζηεκάησλ 

ΣΠ: ΔΖΓΖ, ΚΖΜΓΖ  

Οη ειιεληθέο αξρέο πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην 

ρέδην Γξάζεο πνπ ζπκθσλήζεθε ηελ 

26.11.2014 κε ηελ ΔΔ (ζην εμήο «Γ(G4)») 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηελ 

αηξεζηκφηεηα G4. Σν Γ(G4) επηζπλάπηεηαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζην ΔΠ κε ηίηιν 

«ACTION PLAN for the fulfillment of the 

General ex ante Conditionality Public 

Procurement».  

Ζ ΔΔ ζα αμηνινγήζεη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

αηξεζηκφηεηαο G4 απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ην ιεπηνκεξέο Γ(G4). 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

3 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
Ναη 

1. Καηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ θνλδπιίσλ ησλ ΔΓΔΣ. 

θαλφλσλ Γ ηεο ΔΔ κέζσ: A. 

Πξνβιέςεσλ ζην ζρέδην Νφκνπ ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ  

B. ηξαηεγηθήο Καηάξηηζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ  

2. Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηάδνζεο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

ηεο Γ ηεο ΔΔ, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ Γ 

κέζσ: 

Α. ηεο ΔΑΑΓΖΤ  

Β. ηνπ ζπζηήκαηνο δηάδνζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 

Γ. ηεο ΔΤΘΤ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο 

Αξρήο πληνληζκνχ γηα ην ΔΠΑ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Έλσζεο 

πεξί δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 

Όρη  

Ζχουν αναλθφκεί πρωτοβουλίεσ για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ για 
τθν εφαρμογι των κανόνων ΔΣ τθσ ΕΕ & 
ζχουν περιλθφκεί ρυκμίςεισ ςτο 
Ν.4281/2014. 
Οι δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί είναι: 

1. Φπαρξθ κεντρικισ αρχισ (ΕΑΑΔΗΣΥ) με 
διοικθτικι ικανότθτα για τθν παροχι 
ςυμβουλϊν ςτον τομζα ΔΣ 

2. Τεχνικι υποςτιριξθ από τθν ΕΑΑΔΗΣΥ 
προσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
υλοποίθςθ των ΔΣ φορείσ 
Οι δράςεισ ζχουν διαρκι χαρακτιρα και 
είναι ςε εξζλιξθ, προκειμζνου να 
οργανωκεί θ ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο 
κακεςτϊσ ανάκεςθσ ΔΣ & να βελτιωκεί 
ςυνολικά θ διακυβζρνθςθ ςτον τομζα των 
ΔΣ. 
Οι ελλθνικζσ αρχζσ πρζπει να υλοποιιςουν 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

τισ δράςεισ που περιγράφονται λεπτομερϊσ 
ςτο Σχζδιο Δράςθσ που ςυμφωνικθκε τθν 
26.11.2014 με τθν ΕΕ (ςτο εξισ «ΣΔ(G4)») 
προκειμζνου να εκπλθρϊςουν τθν 
αιρεςιμότθτα G4. Το ΣΔ(G4) επιςυνάπτεται 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςτο ΕΠ με τίτλο 
«ACTION PLAN for the fulfillment of the 
General ex ante Conditionality Public 
Procurement». Η ΕΕ κα αξιολογιςει τθν 
εκπλιρωςθ τθσ αιρεςιμότθτασ G4 από τισ 
ελλθνικζσ αρχζσ αποκλειςτικά με βάςθ το 
λεπτομερζσ ΣΔ(G4). 
 (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

G.5 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

Ναη 

Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (ΚΔ),-ΚΔΜΚΔ, ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε δίθηπν 

Απνθεληξσκέλσλ Μνλάδσλ ΚΔ, 

ΑΜΚΔ, πνπ ζπζηήλεηαη ζηα άιια 

Τπνπξγεία, απνηειεί ην ζπληνληζηηθφ 

φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΚΔ ηεο 

ρψξαο σο πξνο ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο 

κε ην ΔΔ δίθαην. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο εληζρχζεηο 

θαζψο θαη ηηο εληζρχζεηο πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ην ΠΓΔ & ηηο ινηπέο 

εληζρχζεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΑΑΝ, ε 

αξκφδηα ΑΜΚΔ ζπζηήλεηαη ζην 

ΤΠΑΑΝ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ΔΑ. 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

Ζ ΑΜΚΔ ηνπ ΤΠΑΑΝ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκβαηφηεηαο κε ην ΔΔ δίθαην ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ ΤΠΑΑΝ (αλεμαξηήησο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζεο) θαζψο θαη φισλ ησλ 

έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΠΓΔ 

(ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ & κε), έρεη νξηζζεί 

κε βάζε ην ΠΓ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ΚΔ κε ηελ 

χπαξμε ζπληνληζηηθήο δνκήο γηα φια ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζα πεξηγξαθεί 

θαη ζην λφκν πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2014-

2020 ελψ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα: 

- Έιεγρν ζψξεπζεο 

- Δθπιήξσζε αξρήο “Deggendorf” 

- Σήξεζε θαλφλσλ ΚΔ θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα εμέιημεο ελφο θαζεζηψηνο 

- Έγθξηζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

(ΜΥΣ) σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπο ζε 

ζέκαηα ΚΔ ελψ ζην ΠΚΔ θαηαρσξνχληαη 

θαη νη εληζρχζεηο κέζσ ησλ ΜΥΣ 

- Δπηηάρπλζε αλαθηήζεσλ γηα 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

παξάλνκεο & κε ζπκβαηέο εληζρχζεηο 

- Δπάξθεηα δηαζθάιηζεο θαηάιιεισλ 

ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο θαζεζηψησλ κε ηνλ 

ΓΑΚ θαη εγθεθξηκέλσλ θαζεζηψησλ 

- Δπαξθή γλψζε γηα ρνξεγεζείζεο 

εληζρχζεηο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

G.5 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θνλδπιίσλ ησλ ΔΓΔΣ. 

Ναη 

Σα ζηειέρε ηεο ΔΑ έρνπλ εκπεηξία 

δηαπξαγκάηεπζεο & εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα ΚΔ. 

 

Ζ ΑΜΚΔ ζα ζπλερίζεη λα εθπνλεί κε 

ηε ζηήξημε ηεο ΜΟΓ πξόγξακκα 

θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ΚΔ κε ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ δνκψλ ΔΠΑ. Ζ 

δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζηηο ΓΑ ζα 

ζπλερηζηεί κέζσ ηνπ site 

www.ependyseis .gr/ ππνβνιή 

ειεθηξνληθψλ εξσηεκάησλ/ έθδνζε 

νδεγηψλ & θαηεπζχλζεσλ/ ηερληθψλ 

ζπλαληήζεσλ, κεραληζκφο ν νπνίνο 

εληζρχεηαη. Δλψ ν «Γίαπινο» ζπληειεί 

ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. 

 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

Σν θξηηήξην εθπιεξνχηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

πεδίνπ ηνπ θαζψο εθπιεξνχηαη ην 

ζχλνιν ησλ ππνθξηηεξίσλ ηνπ κέζσ ησλ 

ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ πξφβιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ΚΔ κε ηελ χπαξμε 

ζπληνληζηηθήο δνκήο γηα φια ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζα πεξηγξαθεί 

επίζεο ζην λφκν πιαίζην ηεο λέαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 

G.5 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζην πεδίν ησλ ΔΓΔΣ. 

3 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

Ναη 

Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε & εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

ηεο ΔΔ γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

KE δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο ΑΜΚΔ ηνπ ΤΠΑΑΝ, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηνπο θνξείο αξκνδηφηεηαο 

ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΜΚΔ. 

Όπσο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζα 

αμηνπνηεζεί ε ηερληθή βνήζεηα. 

Σν θξηηήξην εθπιεξνχηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

πεδίνπ ηνπ θαζψο εθπιεξνχηαη ην 

ζχλνιν ησλ ππνθξηηεξίσλ ηνπ κέζσ ησλ 

ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ πξφβιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ΚΔ κε ηελ χπαξμε 

ζπληνληζηηθήο δνκήο γηα φια ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά ζην λφκν πιαίζην ηεο λέαο 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο: 

- εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε/ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ΓΑ & εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ 

- επέθηαζε/ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

ΠΚΔ 

- ζπληήξεζε/ αλαβάζκηζε ειεθ/θψλ 

κέζσλ πιεξνθφξεζεο (Παξ.ΗΗΗ1, 

ΔΠΑ) 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 

G.6 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΔ θαη ηε 

ΠΔ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 2011/92/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΠΔ) θαη ηεο νδεγίαο 

2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΠΔ). 

Ναη 

Οη Οδεγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην 

εζληθφ δίθαην κε ηνπο λφκνπο 1650/86, 

3010/2002, 4014/2011 θαη ηελ ΚΤΑ 

νηθ.107017/28.8.2006. Δθαξκνγή 

επίζεο έρνπλ ν λφκνο 4014/2011, ε 

ΚΤΑ 37111/2021/2003, ε ΚΤΑ 

11764/653 θαη ε ΚΤΑ 9269/470/2007. 

 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

 

G.6 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΔ θαη ηε 

ΠΔ. 

2 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

νδεγηψλ γηα ηελ ΔΠΔ θαη ηε ΠΔ. 

Ναη 

Οη δξάζεηο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ δηεμάγνληαη θπξίσο απφ ην 

ΗΝΔΠ ελψ ζηηο ηζηνζειίδεο: 

- www.ypeka.gr, αλαξηψληαη ζρεηηθά 

λνκνζεηήκαηα & εξκελεπηηθέο 

εγθχθιηνη 

- http://aepo.ypeka.gr/, αλαξηψληαη 

απνθάζεηο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ-αλαλέσζεο- 

παξάηαζεο, γηα δξαζηεξηφηεηεο 

θαηεγνξίαο Α 

- http://diavgeia.gov.gr/, αλαξηψληαη 

απνθάζεηο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) 

έξγσλ & δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη 

ζρεδίσλ & πξνγξακκάησλ 

- ΦΔΚ 1817/Β‟, ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

Τπεξεζηψλ νξγαλψζεθε απφ ην ΤΠΔΚΑ 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

λένπ Ν 4014/2102. 

Σν Πξφγξακκα «Γηαχγεηα» ζηνρεχεη ζηελ 

επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

πξνβιέπεηαη, ζην άξζξν 

18 Ν. 4014/2012, ε δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ 

Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ πιεξνθνξηψλ ζην 

ΤΠΔΚΑ, ΚΤΑ Αξηζκ. νηθ. 30651/2014 (ΦΔΚ 

1817/Β‟, 7/2014) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξ. 18 παξ. 5 Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 

http://www.ypeka.gr/
http://aepo.ypeka.gr/
http://diavgeia.gov.gr/


Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 137  

 

Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

30651/2014 

 

(Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

209)». 

χζηαζε Δζληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Γηθηχνπ 

(ππ. Αξηζκ. 135259/10-4-2012 Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ). 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ 

Οη ππεξεζίεο ηεο ΔΔ ζα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θξηηεξίνπ. 

G.6 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΠΔ θαη ηε 

ΠΔ. 

3 - Ρπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ επάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

Ναη 

Οη αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΔΠΔ/ΠΔ είλαη ε ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ, νη 

απνθεληξσκέλεο & απηνδηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ελψ ζε φηη αθνξά ζηελ 

πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ΔΠ είλαη θαη ε ΔΤΠΔΓ. 

 

Με ηνλ Νφκν 4014/2011 επηδηψθεηαη ε 

κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ & 

ζπζηήλεηαη κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ 

αμηνινγεηψλ ΜΠΔ. Τπάξρεη 

ζπλεξγαζία ΤΠΔΚΑ κε ΤΓΜΖΓ ψζηε 

λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο. 

 

(βι. Παξ.ΗΗΗ1, ΔΠΑ) 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

θξηηεξίνπ, ε ζηειέρσζε ησλ αξκφδησλ 

Τπεξεζηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη 

δέζκεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, είλαη ζε εμέιημε ε 

πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ ζηειέρσζεο κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπίζεο, 

επηθνπξηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξψνπ 

πηζηνπνηεκέλσλ αμηνινγεηψλ ζα ζπκβάιεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Οη ππεξεζίεο ηεο ΔΔ ζα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θξηηεξίνπ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Όρη  

Σν ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη ππφ επεμεξγαζία θαη ζα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα δηαθξηηφ έγγξαθν 

εξγαζίαο (Δληαίν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

δεηθηψλ ΔΠΑ 2014 

– 2020), ην νπνίν ζα έρεη δπλακηθφ 

ραξαθηήξα κε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

απνηειεζκάησλ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

ην έγγξαθν απηφ, ζα αληηκεησπίδνληαη κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ηα δεηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ φισλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ γηα φια ηα 

Σακεία θαη ηα Πξνγξάκκαηα. Ζ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ζα γίλεη κεηά 

ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ 

ΔΠΑ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ θαη νη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ πζηήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο ζα ελζσκαησζνχλ ζην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαζψο θαη 

ζην λέν λφκν ΔΠΑ. 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο: 31/10/2015 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

θαη ζηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

2 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ξπζκίζεηο γηα ηε 

δεκνζίεπζε θαη ηε δεκφζηα δηάζεζε 

ησλ ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Όρη  Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο 30/6/2016 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

3 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηελ επηινγή δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ γηα θάζε 

πξφγξακκα, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

επηινγήο ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα. 

Όρη  Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο 20/07/2014 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

θαη ζηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

4 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηε ζέζπηζε ζηφρσλ 

γηα απηνχο ηνπο δείθηεο. 

Όρη  
Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο: 

30/4/2016 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη ζηε 

δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ. 

5 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηελ ηήξεζε ησλ 

αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ γηα θάζε 

δείθηε: ζηαζεξφηεηα θαη ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε, ζαθήλεηα ηεο 

θαλνληζηηθήο εξκελείαο, 

αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή, 

έγθαηξε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Όρη 

 

Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο 20/07/2014 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

6 - Τθίζηαληαη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη 

πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην πξφγξακκα 

πεξηιακβάλνπλ έλα 

Όρη  
Δθηηκψκελνο ρξφλνο εθπιήξσζεο: 

30/4/2016 
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Δθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Κξηηήξηα 

Δθπιήξωζε 

θξηηεξίωλ 

(Ναη/Όρη) 

ηνηρείν αλαθνξάο Δπεμήγεζε 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ. 

 

 

9.2  Πεξηγξαθή γηα ηε ζπκκόξθωζε κε ηηο εθ ηωλ πξνηέξωλ αηξεζηκόηεηεο, ππεύζπλνη θνξείο θαη ρξνλνδηάγξακκα 

 

Πίλαθαο 25:  Δλέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζρεηηθώλ γεληθώλ εθ ηωλ πξνηέξωλ όξωλ 

  

Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

5.Έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ/ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ: Μέξνο Β Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2016 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

8.Έθδνζε ηππνπνηεκέλσλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο: Μέξνο 

Β Βι. Γ(G4) 

31 Γεθ 2016 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

1.Γεπηεξνγελήο λνκνζεζία 

αλάζεζεο Γ έξγσλ, 
1 Ματ 2015 

ΔΑΑΓΖΤ 

Τπνπξγείν. Αλάπηπμεο θαη 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ (αξζ. 

172 λ. 4281/2014) Βι. Γ(G4) 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

9.Τπνβνιή ζηελ ΔΔ ζρεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο Βι. Γ(G4) 

1 Ματ 2015 
ΔΑΑΓΖΤ 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

7.Έθδνζε ηππνπνηεκέλσλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο: Μέξνο 

Α Βι. Γ(G4) 

31 Γεθ 2015 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

3.Τπνβνιή ζηελ ΔΔ 

ιίζηαο θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ/ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ: Μέξνο Α & Β 

Βι. Γ(G4) 

31 Ηαλ 2015 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

6.Πξνζδηνξηζκφο ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο πνπ ζα 

ηππνπνηεζνχλ: Μέξνο Α & Β 

Βι. Γ(G4) 

31 Ηαλ 2015 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

4.Δθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ/ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ: Μέξνο Α Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2015 ΔΑΑΓΖΤ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

2.Δλζσκάησζε ησλ λέσλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο Βι. 

Γ(G4) 

18 Απξ 2016 

ΔΑΑΓΖΤ 

Τπνπξγείν. Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

1 - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κέζσ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ. 

10.Λήςε κέηξσλ εθαξκνγήο 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

ζηηο Γ (Ν. 4281/14) Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2016 
ΔΑΑΓΖΤ 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ. 

1.Οινθιήξσζε δξάζεσλ παξ. 

2.7.1.3 ησλ Δηδηθψλ πζηάζεσλ 

4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 

8 Βι. Γ(G4) 

31 Γεθ 2015 
Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ, 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

2 - Ρπζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ. 

2.Ανοιγμα αγοράσ παροχισ 
υπθρεςιϊν eprocurement ςε 
ιδιϊτεσ (διαςφνδεςθ με 
promitheus) Βλ. ΣΔ(G4) 

30 Απξ 2015 
Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

Έλσζεο πεξί δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. 

5. Τπνζηήξημε ησλ 

δηθαηνχρσλ θεληξηθψλ & 

ηνπηθψλ αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ & θνξέσλ γηα ηε 

λέα λνκνζεζία Γ Βι. 

Γ(G4) 

30 Ηνπλ 

2015 

ΔΑΑΓΖΤ 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

Έλσζεο πεξί δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. 

4.Πξνζζήθε ζηνλ «Γίαπιν» 

ιεηηνπξγίαο γηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ & θαιψλ 

πξαθηηθψλ αλάκεζα ζηηο ΓΑ 

Βι. Γ(G4) 

30 Ηνπλ 

2015 

Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 

ΜΟΓ ΑΔ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

Έλσζεο πεξί δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. 

2.Τηνζέηεζε ζε ζπκθσλία κε 

ηελ ΔΔ, εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα Γεκφζηεο 

πκβάζεηο γηα ην 2016 Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2015 

ΔΑΑΓΖΤ 

ΔΚΓΓΑ 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ 

Τπνπξγείν. Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

Έλσζεο πεξί δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. 

3.Τηνζέηεζε ζε ζπκθσλία 

κε ΔΔ, θπιηφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Γ γηα ΓΑ & 

ζρεηηθνχο θνξείο Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2014 

Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 

ΔΑΑΓΖΤ 

ΜΟΓ ΑΔ 

G.4 - Ζ χπαξμε ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πεδίν 

ησλ ΔΓΔΣ. 

4 - Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο 

Έλσζεο πεξί δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. 

1.Τηνζέηεζε ζε ζπκθσλία κε 

ηελ ΔΔ, εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα Γεκφζηεο 

πκβάζεηο γηα ην 2015 Βι. 

Γ(G4) 

31 Γεθ 2014 

ΔΑΑΓΖΤ 

ΔΚΓΓΑ 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ 

Τπνπξγείν. Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Γηακφξθσζε 1εο Δγθπθιίνπ κε 

αξρηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

δεηθηψλ ΔΠΑ. 

31 Ματ 2014 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ 

ΔΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & 

ΔΤΔΚΣ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

Πξνζαξκνγή ηνπ ΟΠ-

ΔΡΓΟΡΑΜΑ ζηελ ειεθηξνληθή 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ δεηθηψλ 

& απνζηνιή ζηελ ΔΔ 

30 Απξ 2016 ΔΤ ΟΠ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΠΑ θαη 

ησλ δεηθηψλ ΔΚΣ. 

30 Ηνπλ 

2015 

ΤΠ. ΔΡΓΑΗΑ/ ΔΤΔΚΣ 

Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΡΥΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

Αλάπηπμε κεραληζκνχ 

ζηαηηζηηθήο επηθχξσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΑ κε 

θνξείο πνπ κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία 

δεηθηψλ. 

30 Ηνπλ 

2015 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ΔΤΑΑ 

Π/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

ΔΤΔΚΣ, ηηο 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ 

Πξνγξακκάησλ θαη θνξείο 

πνπ παξέρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Γηακφξθσζε κεραληζκνχ γηα 

αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Δληαίνπ πζηήκαηνο Γεηθηψλ. 

31 Ματ 2014 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ 

ΔΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΓΓΔΑ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

Γηακφξθσζε 2εο Δγθπθιίνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο δεηθηψλ ΔΠΑ. 

30 Ηνπλ 

2014 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ 

ΔΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & 

ΔΤΔΚΣ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

επηθχξσζε. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Καηάξηηζε εγγξάθνπ „‟Δληαίν 

χζηεκα Γεηθηψλ ΔΠΑ 2014-

2020‟‟. 

30 Απξ 2015 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ/ 

ΔΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, 

ΔΤΔΚΣ, 

Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ΔΤ 

ΟΠ, ΔΤΘΤ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Δλζσκάησζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ζην 

ΓΔ θαζψο θαη ζην λέν λφκν 

ΔΠΑ. 

30 Ηνπλ 

2015 

ΔΤΘΤ κε ηε ζπλεξγαζία 

ηεο ΔΤΑΑΠ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

1 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαηηζηηθή 

επηθχξσζε. 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο/απνζήθεπζεο/αλαθνξάο/ 

κεηάδνζεο ζηνηρείσλ 

κεκνλσκέλσλ ζπκκεηνρψλ (ΔΚΣ) 

30 Μαξ 

2015 

ΔΤΔΚΣ ζε ζπλεξγαζία κε 

ΔΤΑΑΠ, ΔΤ ΟΠ θαη 

ΔΤΘΤ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

2 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ξπζκίζεηο γηα ηε 

δεκνζίεπζε θαη ηε δεκφζηα 

δηάζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Δλζσκάησζε ζην ΓΔ θαη ην λφκν 

ΔΠΑ, ζρεηηθψλ αλαθνξψλ 

δεκνζίεπζεο-ζσξεπηηθψλ 

δεδνκέλσλ δεηθηψλ. 

30 Απξ 2016 

ΔΤΘΤ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ΔΤΑΑΠ/Μνλάδα 

Β‟ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

2 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ξπζκίζεηο γηα ηε 

δεκνζίεπζε θαη ηε δεκφζηα 

δηάζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Ρπζκίζεηο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ πξνφδνπ 

ησλ ΔΠ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ΔΤΓ 

& ΔΠΑ. 

30 Απξ 2015 

ΔΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΓΑ Β‟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

2 - Δθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

έγθαηξε ζπιινγή θαη άζξνηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: ξπζκίζεηο γηα ηε 

δεκνζίεπζε θαη ηε δεκφζηα 

δηάζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Αλαβάζκηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ www.anaptyxi.gov.gr/ 
30 Απξ 2016 ΔΤ ΟΠ – ΜΟΓ ΑΔ 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

3 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηελ επηινγή δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ γηα θάζε 

πξφγξακκα, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

επηινγήο ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα. 

Αλάιπζε αλ ε επηινγή ησλ 

δεηθηψλ απνηειέζκαηνο 

αληαλαθιά ηελ επηινγή ησλ 

δξάζεσλ πνιηηηθήο (ex ante 

αμηνιφγεζε) 

31 Γεθ 2014 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο & 

Οκάδεο ρεδηαζκνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ ΔΠ 

(βάζεη ησλ εθζέζεσλ ησλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ 

αμηνιφγεζεο) 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

4 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηε ζέζπηζε ζηφρσλ 

γηα απηνχο ηνπο δείθηεο. 

1. Δπηινγή ζεκαληηθψλ δεηθηψλ 

απνηειέζκαηνο κε ηηκέο βάζεο 

θαη ζηφρνπ γηα θάζε ΔΠ θαη 

εηζαγσγή ζηελ SFC2014 

30 Απξ 2015 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο & 

Οκάδεο ρεδηαζκνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ ΔΠ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα 

ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

5 - Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: ηελ ηήξεζε ησλ 

αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

θάζε δείθηε: ζηαζεξφηεηα θαη 

ζηαηηζηηθή επηθχξσζε, ζαθήλεηα 

ηεο θαλνληζηηθήο εξκελείαο, 

αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή, 

έγθαηξε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

1. Οινθιήξσζε ησλ εθζέζεσλ ηεο 

εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο 

(αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ πνηφηεηαο 

δεηθηψλ). 

31 Γεθ 2014 

Οκάδεο ρεδηαζκνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ ΔΠ θαη 

Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

6 - Τθίζηαληαη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη πξάμεηο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα πεξηιακβάλνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δεηθηψλ. 

1. Πεξηγξαθή κεζφδνπ αλάπηπμεο 

ππνζπζηήκαηνο δεηθηψλ, ζχκθσλα 

κε ην αξ.125.3.a.i Καλ. ΔΚ 

1303/2013. 

30 Απξ 2016 

ΔΤΑΑΠ θαη ΔΤΔΚΣ 

κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΤ 

ΟΠ θαη ησλ 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ 
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Γεληθόο εθ ηωλ πξνηέξωλ όξνο Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα 
Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

G.7 - Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ζηαηηζηηθήο βάζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ απαξαίηεην γηα ηελ 

επηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

επίηεπμε επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δηελέξγεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ. 

6 - Τθίζηαληαη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη πξάμεηο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα πεξηιακβάλνπλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δεηθηψλ. 

2. Αλάπηπμε πιαηζίνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

αμηνινγήζεσλ επηπηψζεσλ. 

30 Απξ 2016 ΔΤΑΑΠ & ΔΤΔΚΣ 
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Πίνακασ 26:  Ενέργειεσ για την εκπλήρωςη των ςχετικών θεματικών εκ των προτέρων όρων 

 
Θεκαηηθή εθ ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα 
Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

2 - θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δξάζεσλ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο SWOT ή παξεκθεξνχο αλάιπζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε· 

2. Δπηθαηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ γηα ηε 

κέηξεζε πξνφδνπ ζην αλσηέξσ 1 

31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

2 - θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δξάζεσλ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο SWOT ή παξεκθεξνχο αλάιπζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε· 

3. Καηάξηηζε δηππνπξγηθνχ Μλεκνλίνπ 31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ/ΓΓ ΔΠΑ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

2 - θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεξάξρεζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δξάζεσλ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο SWOT ή παξεκθεξνχο αλάιπζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε· 

1. Δμεηδίθεπζε/ηεξάξρεζε/πνζνηηθνπνίεζε 

θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ππνβιεζέληα ΔΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο RIS 

31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

5 - αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

3. Καηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ησλ 

κεραληζκψλ πινπνίεζεο θαη ησλ δπλεηηθψλ 

31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ/ΓΓ ΔΠΑ 
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Θεκαηηθή εθ ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα 
Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο 

δηθαηνχρσλ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

5 - αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

2. Δλζσκάησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ζην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ 2014 - 

2020 

31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ/ΓΓ ΔΠΑ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο 

πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ 

απφ επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. 

5 - αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

1. Θεζκνζέηεζε θεληξηθήο δνκήο εληαίνπ 

ζπληνληζκνχ πνιηηηθήο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ 

ΣΠΔ 

31 Ηαλ 2015 ΓΓΣΣ 

T.02.1 - Φεθηαθή αλάπηπμε: Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ 

ελζάξξπλζε νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, 

θαιήο πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ηδησηηθψλ 

θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ 

5 - αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. 

4. Θεζκνζέηεζε απινπνηεκέλνπ πιαηζίνπ 

πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ ζην ζχλνιν ηνπ 

θχθινπ ηνπο 

31 Μαξ 

2015 

ΓΓΣΣ 
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Θεκαηηθή εθ ηωλ πξνηέξωλ 

αηξεζηκόηεηα 
Με εθπιεξωζέληα θξηηήξηα Γξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ 

Πξνζεζκία 

(εκεξνκελία) 
Αξκόδηνη θνξείο 

ηνπο πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ απφ 

επάισηεο νκάδεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη δηαζπλνξηαθέο 

πξσηνβνπιίεο. 

T.11.1 - Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ 

πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

3 - αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο· 

1. Δθπφλεζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ 

Πνηφηεηα θαη ηε ηνρνζεζία 

31 Μαξ 

2015 

Γηεχζπλζε 

Πνηφηεηαο θαη 

Απνδνηηθφηεηαο 

- Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο 

θαη 

Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 
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10 Μείωςη του διοικητικού φόρτου για τουσ δικαιούχουσ 
Σύνοψη τησ αξιολόγηςησ του διοικητικού φόρτου για τουσ δικαιούχουσ και, όπου εύναι 

αναγκαύο, των προγραμματιςμϋνων δρϊςεων, ςυνοδευόμενη από ενδεικτικό 

χρονοδιϊγραμμα για τη μεύωςη του διοικητικού φόρτου. 

 

Με βϊςη την αποτύμηςη τησ προγραμματικόσ περιόδου (ΠΠ) 2007-2013, οι ελληνικϋσ 

αρχϋσ θεωρούν το υφιςτϊμενο ΔΕ αξιόπιςτο και λειτουργικό. Εντούτοισ, προκειμϋνου 

να ςυμβϊλει ςτην ελϊφρυνςη του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων θα 

απλουςτευθεύ όςο εύναι δυνατό, διαςφαλύζοντασ όλεσ τισ απαιτόςεισ των κανονιςμών 

τησ ΠΠ 2014- 2020. Θα παρϋχει ευελιξύα για το χειριςμό των ιδιαύτερων 

χαρακτηριςτικών ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ πρϊξεων του ΕΠ κατ’ αναλογύα και των 

δικαιούχων που θα ςυμμετϋχουν. Η θϋςπιςη ενιαύων κανόνων επιλεξιμότητασ για τα 

ΕΠ (π.χ. για ϋργα που παρϊγουν ϋςοδα ό επιλογϋσ απλοποιημϋνου κόςτουσ) αποτελεύ 

ςημαντικό απλούςτευςη για τουσ δικαιούχουσ. 

 

ε εθνικό επύπεδο ϋχουν όδη ληφθεύ μϋτρα για την απλοπούηςη του θεςμικού πλαιςύου 

υλοπούηςησ των ϋργων και επιπλϋον θα ενςωματωθούν ςτο ΕΠ οι οριζόντιεσ ρυθμύςεισ 

που ειςϊγονται ςτο πλαύςιο τησ Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ τησ χώρασ και ςτοχεύουν 

ςτη διακύνηςη εγγρϊφων και εφαρμογό διαδικαςιών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώσ 

και το θεςμικό πλαύςιο τησ ΕΕ ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ των πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων τησ ΠΠ 2014-2020. Ειδικότερα προβλϋπονται: 

 

 Εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ ςε όλο το δημόςιο τομϋα, μϋχρι το τϋλοσ 
του 2016. 

 Διαλειτουργικότητα του ΟΠ με τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των δικαιούχων 
καθώσ και με επιλεγμϋνα πληροφοριακϊ ςυςτόματα τησ δημόςιασ διούκηςησ (π.χ. 
ΕΗΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

 Ηλεκτρονικό διαχεύριςη διαδικαςιών και εγγρϊφων του ΔΕ που αφορούν ςε 
ςυναλλαγό των δικαιούχων με το ΟΠ και με τουσ φορεύσ διαχεύριςησ. Παροχό 
καθοδόγηςησ ςτο χρόςτη για τα βόματα των διαδικαςιών και εντοπιςμόσ 
ελλεύψεων ό λαθών κατϊ τη ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων. 

 Παροχό εξειδικευμϋνησ λειτουργικότητασ προσ τουσ δικαιούχουσ με ςκοπό την 
αποφυγό πολλαπλόσ ςυμπλόρωςησ τησ ύδιασ πληροφορύασ. 

 Τποςτόριξη αυτοματοποιημϋνησ αποςτολόσ μηνυμϊτων προσ τουσ δικαιούχουσ και 
παρακολούθηςη τησ κατϊςταςησ των αιτημϊτων τουσ. 

 Τποςτόριξη διαδικαςιών ελϋγχου τησ υλοπούηςησ των ενταγμϋνων πρϊξεων από 
την αρχό πιςτοπούηςησ και την αρχό ελϋγχου μϋςω ηλεκτρονικόσ πρόςβαςησ ςτα 
ςτοιχεύα που απαιτούνται για τη διαδρομό ελϋγχου των πρϊξεων. 

 Ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ μϋςω των λογαριαςμών του ΠΔΕ. 

 Πλόρησ εφαρμογό του ςυςτόματοσ τησ ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ των διαγωνιςμών 
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων (μϋςω του ΕΗΔΗ). 

 Ηλεκτρονικό διαβούλευςη: καθιϋρωςη και εφαρμογό ςε όλο το δημόςιο τομϋα, 
μϋχρι το τϋλοσ του 2016. 

 

Ϊχει αναπτυχθεύ η επιχειρηςιακό πλατφόρμα «ΔΙΑΤΛΟ» που αποτελεύ τον 

αποκλειςτικό χώρο δημοςιοπούηςησ και διαβούλευςησ εγγρϊφων μεταξύ των 
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υπηρεςιών για την παροχό ϋγκαιρησ πληροφόρηςησ προσ τουσ φορεύσ που 

εμπλϋκονται ςτη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την παρακολούθηςη των 

ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. 

 

Η πλόρησ εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ των διαδικαςιών του ΔΕ 

τοποθετεύται αρχϋσ του 2016. Η αρχό ελϋγχου και οι δικαιούχοι που εφαρμόζουν 

ιδιαύτερα πληροφοριακϊ ςυςτόματα, προβλϋπεται να ϋχουν ολοκληρώςει μϋχρι τότε 

τισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για τη διαςύνδεςη των ςυςτημϊτων τουσ με το ΟΠ. 

Αξιοποιούνται οι δυνατότητεσ για την ευρύτερη δυνατό εφαρμογό των επιλογών 

απλοποιημϋνου κόςτουσ, καθώσ και κοινών ρυθμύςεων ϊλλων χρηματοδοτικών 

μϋςων τησ ΕΕ (π.χ. HORIZON 2020). τισ παρεμβϊςεισ που θα υλοποιηθούν τόςο ςτουσ 

τομεύσ τησ αγορϊσ εργαςύασ, όςο τησ εκπαύδευςησ και δια βύου μϊθηςησ, οι επιλογϋσ 

απλοποιημϋνου κόςτουσ που όδη εφαρμόζονται ό/και ϋχουν εγκριθεύ, καθώσ και οι 

επιλογϋσ απλοποιημϋνου κόςτουσ που προβλϋπονται από το νϋο κανονιςτικό πλαύςιο 

και των οπούων η εφαρμογό δεν προώποθϋτει μελϋτη προςδιοριςμού, θα 

αξιοποιηθούν ϊμεςα. Για την ϊμεςη ενεργοπούηςη των ανωτϋρω ςχεδιϊζεται 

ενημϋρωςη και εκπαύδευςη των ςτελεχών τησ ΔΑ, μϋςω τησ ΕΑ και με την υποςτόριξη 

τησ ΜΟΔ ΑΕ. 

Για τη βϋλτιςτη οργϊνωςη δομών και διαδικαςιών ςχετικών με δρϊςεισ κρατικών 

ενιςχύςεων, οι ελληνικϋσ αρχϋσ θα δημιουργόςουν, ςτη βϊςη και καλών πρακτικών 

από αντύςτοιχεσ δομϋσ του εξωτερικού, νϋο μηχανιςμό χορόγηςησ κρατικών 

ενιςχύςεων. Οι βαςικϋσ λειτουργύεσ του μηχανιςμού θα υιοθετηθούν και από το ΕΠ. 

ε ςυνϋχεια των θεςμοθετημϋνων ρυθμύςεων για την απλοπούηςη των διαδικαςιών 

υλοπούηςησ ςτο επύπεδο των δικαιούχων (απλοπούηςη διαδικαςύασ ανϊθεςησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων, χρηματοδότηςησ πρϊξεων από το ΠΔΕ κλπ), 

προγραμματύζονται ςυμπληρωματικϋσ ρυθμύςεισ που ςυμβϊλουν ςτη μεύωςη του 

διοικητικού βϊρουσ. Αυτϋσ αφορούν ςε περαιτϋρω απλοπούηςη των διαδικαςιών 

χρηματοδότηςησ και πληρωμόσ των ϋργων (απλοποιημϋνη διαδικαςύα 

χρηματοδότηςησ και προγραμματιςμού των πιςτώςεων από το ΠΔΕ με τη ςυμμετοχό 

τησ ΔΑ και με μεύωςη των βημϊτων που ακολουθούνται ϋωσ ςόμερα), ενοπούηςη τησ 

νομοθεςύασ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων και θϋςπιςη πρότυπων τευχών για τισ 

διακηρύξεισ δημόςιων ςυμβϊςεων. 

Για τισ πληρωμϋσ ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων θεςπύςτηκε νϋα ΤΑ με την οπούα 

αποςαφηνύζονται οι ευθύνεσ και τα δικαιολογητικϊ που τηρούνται για κϊθε δαπϊνη 

από τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ (υπηρεςύα που εκτελεύ το ϋργο, οικονομικό υπηρεςύα, 

υπεύθυνοσ λογαριαςμού) και υποκαθύςταται για τουσ φορεύσ τησ κεντρικόσ 

κυβϋρνηςησ ο θεςμόσ του υπολόγου – φυςικού προςώπου από την αρμόδια 

οικονομικό υπηρεςύα. 

υμπληρωματικϊ, για τη βελτύωςη του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου και την 

υποςτόριξη των δικαιούχων, πραγματοποιόθηκε χαρτογρϊφηςη τησ «διαδρομόσ 

υλοπούηςησ» ςημαντικών κατηγοριών ϋργων ώςτε να καταγραφούν οι απαιτούμενεσ 

ενϋργειεσ, να απλοποιηθούν οι εφαρμοζόμενεσ διαδικαςύεσ και να τεθούν εύλογεσ 

προθεςμύεσ υλοπούηςησ και ολοκλόρωςησ ϋργων. Για να υποδειχθούν οι παρεμβϊςεισ 

για την περαιτϋρω απλοπούηςη των διαδικαςιών ωρύμανςησ και υλοπούηςησ των 

ϋργων ςυγκροτόθηκαν Ομϊδεσ Εργαςύασ ανϊ κατηγορύα ϋργων με ςυμμετοχό των 
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ςυναρμόδιων υπουργεύων/φορϋων. Ϊτςι, ϋχουν όδη προςδιοριςτεύ και 

οριςτικοποιηθεύ δρϊςεισ που θα τεθούν ςε εφαρμογό με οργανωμϋνο τρόπο από την 

ΕΑ ςε ςυνεργαςύα με τα ςυναρμόδια υπουργεύα/φορεύσ. ε ό,τι αφορϊ ςε θεςμικού 

τύπου παρεμβϊςεισ, όςεσ κρύθηκαν αναγκαύεσ ϋχουν όδη ενςωματωθεύ (επύλυςη 

θεμϊτων μη επιλϋξιμου ΥΠΑ, πρόβλεψη διαιτηςύασ για ϋγγραφα ςύμβαςησ, οριςμόσ 

αποκλειςτικών προθεςμιών για γνωμοδοτόςεισ επύ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ, 

κατϊργηςη τησ επιλογόσ μελών Επιτροπών με κλόρωςη) ό προβλϋπονται 

ςυμπληρωματικϊ ςτο νϋο νόμο για το ΕΠΑ 2014 – 2020. 

Η ΓΓΔΕ-ΕΠΑ, με τη ςυνεργαςύα τησ TFGR, ϋχει αναλϊβει τη διϊγνωςη των αναγκών και 

τη λόψη μϋτρων για την ενύςχυςη τησ διοικητικόσ, χρηματοοικονομικόσ & 

επιχειρηςιακόσ ικανότητασ των δικαιούχων που θα υλοποιόςουν δρϊςεισ δημόςιου 

χαρακτόρα, καθώσ και τη ςυςτηματικό υποςτόριξό τουσ. το πλαύςιο αυτό, με βϊςη 

ςχετικό εμπειρογνωμοςύνη, εντοπύζονται τα προβλόματα που απορρϋουν από την 

εςωτερικό δομό και οργϊνωςη των δικαιούχων, το προςωπικό, τισ διαδικαςύεσ κλπ ςε 

ςχϋςη με την καλό εκτϋλεςη των ϋργων και προτεύνονται μϋτρα αντιμετώπιςησ. 
 

11 Οριζόντιεσ αρχέσ 

11.1  Βιώριμη αμάπςσνη 

Περιγραφό των ειδικών δρϊςεων που θα εφαρμοςτούν προκειμϋνου να ληφθούν υπόψη 

κατϊ την επιλογό των πρϊξεων οι απαιτόςεισ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, η 

αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριαςμόσ των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και η 

προςαρμογό ςε αυτόν, η ανθεκτικότητα ςε καταςτροφϋσ, η πρόληψη και διαχεύριςη 

κινδύνων. 

Δεδομϋνου ότι η ενςωμϊτωςη των αρχών τησ αειφορύασ ςτην κατϊρτιςη των 

Προγραμμϊτων αποτελεύ επιταγό, εφαρμόζεται η Οδηγύα 2001/42 ςχετικϊ με την 

Εκτύμηςη των Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων οριςμϋνων χεδύων και Προγραμμϊτων, 

όπωσ ϋχει εναρμονιςτεύ ςτο εθνικό δύκαιο καθώσ αποτελεύ ϋνα ςημαντικό μϋςο για την 

ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ ςτην κατϊρτιςη και την υλοπούηςη των 

Προγραμμϊτων τησ προγραμματικόσ περιόδου 2014 - 2020 και ςτην αναζότηςη 

αειφόρων λύςεων. 

υνοπτικϊ, ο ςτόχοσ τησ εφαρμογόσ τησ τρατηγικόσ Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 

(ΠΕ) κατϊ την κατϊρτιςη των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων, εύναι αφενόσ η εκ των 

προτϋρων εκτύμηςη των επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον από την εφαρμογό του 

Προγρϊμματοσ, και αφετϋρου η ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ ςτη 

διαδικαςύα προγραμματιςμού. 

Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με το υπ' αριθμ. 174923/25-9-2014 ϋγγραφο του 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ το ΕΠΜΔΣ δεν ανόκει ςτα ςχϋδια και προγρϊμματα που 

απαιτούν εκτύμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεών τουσ ςύμφωνα με την οδηγύα 

2001/42/ΕΚ (Β'1225), δεν επηρεϊζει τισ περιοχϋσ του ευρωπαώκού οικολογικού δικτύου 

NATURA 2000 και δε θϋτει πλαύςιο για μελλοντικϋσ ϊδειεσ ϋργων και δραςτηριοτότων 

που θα απαιτούςαν περιβαλλοντικό αδειοδότηςη και ςυνεπώσ απαλλϊςςεται από την 

υποχρϋωςη εκπόνηςησ ςτρατηγικόσ μελϋτησ περιβαλλοντικόσ εκτύμηςησ. 

Επιπλϋον το ελληνικό κανονιςτικό πλαύςιο περύ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων 

και δραςτηριοτότων λαμβϊνει πλόρη μϋριμνα «δϋουςασ εκτύμηςησ» ςύμφωνα με την 
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Οδηγύα οικοτόπων και πτηνών, ςτο Ν. 4014/2011 ϊρ. 10 και ςτισ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ 

που εκδύδονται κατ’ επιταγόν αυτού. 

Η ςυνολικό αντιμετώπιςη ςε ςχϋςη με την τόρηςη τησ αρχόσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ 

παρατύθεται αναλυτικϊ ςτην ενότητα 1.5.3 του ΕΠΑ 2014-2020 και εφαρμόζεται κατϊ 

περύπτωςη και ανϊλογα με τη φύςη των πρϊξεων όπωσ περιγρϊφονται ςτα ΕΠ 

 

11.2  Θρόςηςα εσκαιοιώμ και καςάογηρη ςχμ διακοίρεχμ 

Περιγραφό των ειδικών δρϊςεων για την προώθηςη των ύςων ευκαιριών και την αποφυγό 

των διακρύςεων λόγω φύλου, φυλόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, θρηςκεύασ ό πεποιθόςεων, 

αναπηρύασ, ηλικύασ ό γενετόςιου προςανατολιςμού κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπόνηςησ, του 

ςχεδιαςμού και τησ υλοπούηςησ του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ και ιδύωσ αναφορικϊ 

με την πρόςβαςη ςτη χρηματοδότηςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανϊγκεσ των διαφόρων 

ςτοχευόμενων ομϊδων που κινδυνεύουν να πϋςουν θύματα παρόμοιων διακρύςεων, και 

ιδύωσ τισ απαιτόςεισ για την εξαςφϊλιςη τησ προςβαςιμότητασ για τα ϊτομα με 

αναπηρύεσ. 

Η καταπολϋμηςη κϊθε μορφόσ διακρύςεων, η προαγωγό τησ ιςότητασ ευκαιριών και 

διαςφϊλιςη τησ προςβαςιμότητασ για τα ΑμεΑ διατρϋχει οριζόντια το Επιχειρηςιακό 

Πρόγραμμα, ενώ επιπλϋον αναλαμβϊνονται ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ για την: 
• Ιςότιμη πρόςβαςη ςτην κατϊρτιςη και τη δια βύου μϊθηςη 

• Καταπολϋμηςη των διακρύςεων λόγω, φυλετικόσ ό εθνικόσ καταγωγόσ, θρηςκεύασ ό 

πεποιθόςεων, αναπηρύασ, ηλικύασ ό γενετόςιου προςανατολιςμού. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο πλαύςιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020», θα 

χρηματοδοτηθούν παρεμβϊςεισ που ςτοχεύουν ςτην καταπολϋμηςη κϊθε μορφόσ 

διακρύςεων, ςτην προαγωγό τησ ιςότητασ και τησ διαςφϊλιςησ προςβαςιμότητασ για 

τα ΑμεΑ. 

Σϋλοσ, κατϊ τη διϊρκεια ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ προβλϋπεται η 

ανϊληψη πρόςθετων πρωτοβουλιών για: 
• Σην ενεργό ςυμμετοχό ςε δημόςια διαβούλευςη, περιφερειακϋσ και τομεακϋσ 

αναπτυξιακϋσ ημερύδεσ, εθνικϊ ςυνϋδρια αρμόδιων δημόςιων φορϋων και οικεύων 
κοινωνικών οργανώςεων 

• Σην ιςόρροπη, κατϊ το δυνατόν, ςυμμετοχό ανδρών και γυναικών ςτην Επιτροπό 
Παρακολούθηςησ του ΕΠ και την εκπροςώπηςη ςε αυτό δημόςιων αρχών που εύναι 
αρμόδιεσ για θϋματα ιςότητασ, καθώσ και κοινωνικών οργανώςεων ειδικών 
πληθυςμιακών ομϊδων (Γενικό Γραμματεύα Ιςότητασ των Υύλων, Εθνικό 
υνομοςπονδύα Ατόμων με Αναπηρύα, κλπ.) 

• Ση λόψη κατϊλληλων μϋτρων για τη δημοςιοπούηςη του ΕΠ και των ειδικότερων 
δρϊςεων που περιλαμβϊνονται ςε αυτό, ώςτε να διαςφαλύζεται η κατϊ το δυνατό 
ευρύτερη δυνατότητα πρόςβαςησ ςτην κοινοτικό ςυγχρηματοδότηςη. 

Σην παρακολούθηςη και τη ςχετικό ενημϋρωςη τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ του 

ΕΠ και τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, μϋςω τησ ετόςιασ ϋκθεςησ, όςον αφορϊ τα μϋτρα 

που ϋχουν ληφθεύ ςε ςχϋςη με την παροχό ύςων ευκαιριών ςτο πλαύςιο του ΕΠ, την 

αποτελεςματικότητα τουσ και τισ διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτούνται ώςτε να 

διαςφαλύζεται η αρχό τησ μη διϊκριςησ. 
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11.3  Θρόςηςα μεςανύ αμδοώμ και γσμαικώμ 

Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνώζεζε ηεο 

ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη, θαηά πεξίπηωζε, ξπζκίζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ελζωκάηωζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη πξάμεο. 

Η προώθηςη τησ ιςότητασ των ανδρών και γυναικών αποτελεύ μια από τισ θεμελιώδεισ 

αρχϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ η οπούα υπηρετεύται με ςυνϋπεια όδη από το 1957. 

Ψςτόςο, η πρόοδοσ που ϋχει επιτευχθεύ μϋχρι ςόμερα απειλεύται από την 

κοινωνικο¬οικονομικό κρύςη που μαςτύζει την Ευρώπη και ιδιαύτερα την Ελλϊδα, 

καθώσ από το 2008 μϋχρι ςόμερα, η εγχώρια αγορϊ εργαςύασ χαρακτηρύζεται από 

ςυνεχό ςυρρύκνωςη τησ απαςχόληςησ και εκρηκτικό ϊνοδο τησ ανεργύασ, με τισ 

γυναύκεσ να βρύςκονται ςε ιδιαύτερα δυςμενό θϋςη. 

Σο 2013 το ποςοςτό ανεργύασ ανόλθε ςε 27,6%, με το ποςοςτό ανεργύασ των γυναικών 

(31%) να εύναι ςημαντικϊ υψηλότερο του αντύςτοιχου των ανδρών (25%). Αντύςτοιχα, 

κατϊ το δ'τρύμηνο του 2013 το ποςοςτό απαςχόληςησ των γυναικών ανόλθε ςτο 39,7% 

ϋναντι ποςοςτού 58,1% των ανδρών, με το ποςοςτό ςυμμετοχόσ των ανδρών να 

παρουςιϊζει μεγαλύτερη κϊμψη την περύοδο τησ κρύςησ ϋναντι του αντιςτούχου των 

γυναικών. 

το πλαύςιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020» και ςε πλόρη 

εναρμόνιςη με τα προβλεπόμενα ςτο κανονιςτικό πλαύςιο τησ προγραμματικόσ 

περιόδου 2014-2020 (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013-) Κανονιςμόσ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013-

) καθώσ και τισ ςτρατηγικϋσ προτεραιότητεσ πολιτικόσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Ιςότητασ επιδιώκεται η διαςφϊλιςη τησ προώθηςησ τησ ιςότητασ μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και η ενςωμϊτωςη τησ διϊςταςησ του φύλου κατϊ τα ςτϊδια τησ 

προετοιμαςύασ, τησ υλοπούηςησ, τησ παρακολούθηςησ και τησ αξιολόγηςησ του εν 

λόγω επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, μϋςω των προβλεπόμενων δρϊςεων του Ε.Π. προωθεύται: 

• Η ιςότιμη ςυμμετοχό των γυναικών ςτη δημόςια ζωό και ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφϊςεων 

• Η καταπολϋμηςη των διακρύςεων λόγω φύλου και των ϋμφυλων ςτερεοτύπων 

• Η ϋνταξη τησ ιςότητασ των φύλων ςτισ δημόςιεσ πολιτικϋσ, παρακολούθηςη και 

αξιολόγηςό τουσ 
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12. ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΙΦΕΙΑ 

12.1 Λεγάλα έογα πξσ θα σλξπξιηθξύμ καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιόδξσ 

ποξγοαμμαςιρμξύ 

Πίλαθαο 27:  Καηάινγνο κεγάιωλ έξγωλ 

 

Έξγν 

Πξνγξακκαηηδόκελε 

εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο/ππνβνιή

ο 

(έηνο, ηξίκελν) 

Πξνγξακκαηηζκ

έλε έλαξμε ηεο 

πινπνίεζεο 

(έηνο, ηξίκελν) 

Πξνγξακκαηηδό

κελε 

εκεξνκελία 

νινθιήξωζεο 

(έηνο, ηξίκελν) 

Άμνλεο 

πξνηεξαηόηεηαο/ε

πελδπηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο 
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12.2  Πιαίζην επηδόζεωλ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

 

Πίλαθαο 28:  Πιαίζην επηδόζεωλ αλά Σακείν θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο (ζπλνπηηθόο πίλαθαο) 

Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο Σακείν 
Καηεγνξία 

πεξηθέξεηαο 
Γείθηεο ή θύξην ζηάδην 

πινπνίεζεο 

Μνλάδα 

κέηξεζεο, 

θαηά 

πεξίπηωζε 

Οξόζεκν γηα ην 2018 Σειηθόο ζηόρνο (2023) 

Α Γ  Α Γ  

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 
ΔΤΡΧ   9.402.079,35   78.681.209,69 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

ΑΡΗΘΜΟ   6,16   12,33 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζεζκηθνχ 

θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ΑΡΗΘΜΟ   4,31   7,40 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

ΑΡΗΘΜΟ   6,16   9,25 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   2.459.900,87   20.585.656,49 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

ΑΡΗΘΜΟ   1,61   3,24 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζεζκηθνχ 

θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ΑΡΗΘΜΟ   1,13   1,93 
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1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

ΑΡΗΘΜΟ   1,61   2,41 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   2.479.053,51   20.745.935,24 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

ΑΡΗΘΜΟ   1,63   3,25 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζεζκηθνχ 

θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ΑΡΗΘΜΟ   1,14   1,95 

1 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

ΑΡΗΘΜΟ   1,63   2,44 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   1.139.001,51   9.531.723,06 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

ΑΡΗΘΜΟ   0,47   0,93 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζεζκηθνχ 

θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ΑΡΗΘΜΟ   0,33   0,56 

2 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηελ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

ΑΡΗΘΜΟ   0,47   0,70 
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3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   321.088,98   2.687.030,00 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

ΑΡΗΘΜΟ   0,13   0,26 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

θσδηθνπνίεζεο ζεζκηθνχ 

θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ΑΡΗΘΜΟ   0,09   0,16 

3 - Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζην 

ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη πξνηππνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο 

ΑΡΗΘΜΟ   0,13   0,20 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   21.736.739,33   131.033.970,47 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο   5,15   8,38 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο   3,22   5,81 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο 

ή αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο   0,64   1,30 
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4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο   4,51   8,38 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   3.765.212,08   22.697.548,20 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο   0,89   1,45 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο   0,56   1,00 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο 

ή αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο   0,11   0,22 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο   0,78   1,45 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   6.601.557,41   39.795.677,97 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο   1,57   2,54 



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομέα 2014 – 2020» 

 

Ρελίδα | 165  

 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

ηεο δηάιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο   0,98   1,76 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο 

ή αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο   0,20   0,39 

4 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο   1,37   2,54 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   1.743.396,06   10.509.584,94 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο   0,26   0,42 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο   0,16   0,29 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο 

ή αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο   0.03   0,06 

5 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΠΑ Μεηάβαζε Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο   0,23   0,42 
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6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   855.038,99   5.154.368,00 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ 

δεκηνπξγίαο ή 

αλαβάζκηζεο ζπζηεκάησλ 

ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε 

νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 

Αξηζκφο   0,13   0,21 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ελίζρπζεο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Αξηζκφο   0,08   0,14 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ αλάπηπμεο 

ή αλαβάζκηζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνληαη 

πιήξσο ειεθηξνληθά 

Αξηζκφο   0,02   0,03 

6 - Δλίζρπζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΣΠΑ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο έξγσλ ΣΠΔ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο πνιίηεο 

Αξηζκφο   0,11   0,21 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   7.582.446,40   63.453.628,98 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο   1,85   3,08 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο 15.101,00 28.045,00 43146,00 30.203,00 56.091,00 86.294,00 
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7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί 

πξνγξάκκαηα ηαρείαο 

εμέιημεο 

Αξηζκφο 108,00 200,00 308,00 216,00 400,00 616,00 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   1.983.823,68   16.601.609,22 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο   0,48   0,81 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο 3.951,00 7.338,00 11289,00 7.902,00 14.675,00 22.577,00 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί 

πξνγξάκκαηα ηαρείαο 

εμέιημεο 

Αξηζκφο 28,00 53,00 81,00 56,00 105,00 161,00 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   1.999.269,51   16.730.867,50 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο   0,49   0,81 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο 3.982,00 7.395,00 11377,00 7.964,00 14.789,00 22.753,00 

7 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηηο 11 πεξηθέξεηεο 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί 

πξνγξάκκαηα ηαρείαο 

εμέιημεο 

Αξηζκφο 29,00 52,00 81,00 57,00 106,00 163,00 
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8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   7.686.998,00   918.564,49 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο   0,14   0,23 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο 1.143,00 2.124,00 3267,00 2.287,00 4.247,00 6.534,00 

8 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζηε ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΚΣ Μεηάβαζε Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί 

πξνγξάκκαηα ηαρείαο 

εμέιημεο 

Αξηζκφο 15,00 23,00 8,00 16,00 31,00 47,00 

9 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Πνζφ Πηζηνπνηεκέλσλ 

Γαπαλψλ 

ΔΤΡΧ   258.946,83   2.166.994,00 

9 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο κειεηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Αξηζκφο   0,04   0,07 

9 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Αξηζκφο 323,00 598,00 921,00 645,00 1.197,00 1.842,00 

9 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζην ΝΟΣΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 

ΔΚΣ Πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

Αξηζκφο ζηειερψλ πνπ 

παξαθνινπζεί 

πξνγξάκκαηα ηαρείαο 

εμέιημεο 

Αξηζκφο 3,00 4,00 7,00 5,00 8,00 13,00 

 


