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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ι : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3) 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί Στόχοι Δείκτες αποτελέσματος Κατηγορίες Δράσεων Δείκτες εκροών 

11. Βελτίωση της 
θεσμικής επάρκειας 
και της 
αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης 
(ΕΚΤ) 

11.i: Επένδυση στη θεσμική 
ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης και των 
Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με στόχο τις 
μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και την 
ορθή διακυβέρνηση 

Ειδικός στόχος A.1:  
 
Αύξηση των τομέων 
δημόσιας δράσης στους 
οποίους εφαρμόζονται νέα 
συστήματα και διαδικασίες 
για την ενίσχυση του 
επιτελικού χαρακτήρα της 
δημόσιας διοίκησης 

 Τ4604: Αριθμός τομέων δημόσιας 
πολιτικής στους οποίους 
εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία 
διατίθεται από το διαδίκτυο 

 Τ4605: Αριθμός επιτελικών 
λειτουργιών της  Δημόσιας Διοίκησης 
που ενισχύονται 

 Τ4653: Αριθμός λειτουργικών 
περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται 
επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων στα 
τέσσερα επίπεδα διοίκησης 

A.1.1:  Δράσεις ενίσχυσης της στρατηγικής 
ικανότητας και των επιτελικών 
λειτουργιών των φορέων του Δημόσιου 
τομέα, καθώς και του συντονισμού του 
κυβερνητικού έργου και των δημοσίων 
φορέων για την ανάπτυξη και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
δημόσιων πολιτικών 

 Τ4615: Αριθμός σχεδίων επαναοριοθέτησης 
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης 

 Τ4616: Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων 
παρακολούθησης εφαρμογής δημόσιων πολιτικών 

 Τ4717: Αριθμός έργων Δημιουργίας Παρατηρητηρίου 
για την Περιφερειακή διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

 

A.1. 2  Δράσεις κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας 
και κακονομίας 

 Τ4618:Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου  

 

Ειδικός στόχος A.2:  
 
Αύξηση των φορέων του 
δημοσίου τομέα στους 
οποίους εφαρμόζονται 
σχέδια λειτουργικής 
αναδιοργάνωσης και 
απλοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών 

 Τ4607:  Αριθμός φορέων του 
δημοσίου τομέα  που εφαρμόζουν 
απλοποιημένες εσωτερικές 
διαδικασίες 

 Τ4608: Αριθμός τομέων στους 
οποίους εφαρμόζεται απλοποίηση 
διαδικασιών και προτυποποίηση 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

A.2.1:  Δράσεις εφαρμογής 
αναδιοργανώσεων των φορέων του 
Δημόσιου Τομέα και βελτίωσης της 
λειτουργίας του 
 
 

 Τ4619: Αριθμός εποπτευόμενων φορέων δημόσιου 
τομέα που αξιολογούνται   

 Τ4620: Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα 

A.2.2: Δράσεις μείωσης διοικητικών 
βαρών, απλούστευσης και 
προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 

 Τ4621: Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και 
προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 Τ4651: Αριθμός Τοπικών Μονάδων Υγείας που 
δημιουργούνται 

Ειδικός στόχος A.3: 
 
Αύξηση των φορέων του 
δημόσιου τομέα που 
εφαρμόζουν συστήματα 
στοχοθεσίας, αξιολόγησης 
και εσωτερικού ελέγχου για 
τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας στη δημόσια 
διοίκηση     

 Τ4609: Αριθμός φορέων που 
εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας 
και αξιολόγησης 

 Τ4611: Αριθμός ελεγκτικών φορέων 
στους οποίους εφαρμόζονται δράσεις 
αναβάθμισης της λειτουργίας τους 

A.3.1:  Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής 
συστημάτων στοχοθεσίας των δημοσίων 
φορέων   

 Τ4654: Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που 
εισάγουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης  

A.3.2: Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού 
ελέγχου στους φορείς του δημόσιου 
τομέα, της διαφάνειας και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς  

 Τ4624: Αριθμός έργων για τον επαναπροσδιορισμό 
των πεδίων ευθύνης και την αντιμετώπιση 
επικαλύψεων των ελεγκτικών φορέων και σωμάτων 
επιθεώρησης 

 Τ4655: Αριθμός έργων αναβάθμισης της λειτουργίας 
ελεγκτικών φορέων 

A.3.3: Δράσεις βελτίωσης των σχέσεων της 
δημόσιας διοίκησης με την κοινωνία και 
ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας 
και της συμμετοχής των πολιτών, μέσω και 
της ενίσχυσης της διαβούλευσης και της 
λογοδοσίας  

 Τ4626: Αριθμός έργων που αφορούν στην ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών 



 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6) 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί Στόχοι Δείκτες αποτελέσματος Κατηγορίες Δράσεων Δείκτες εκροών 

2. Ενίσχυση της 
πρόσβασης, χρήσης και 
ποιότητας, των 
τεχνολογιών (ΕΤΠΑ) 

2.γ: Ενίσχυση των εφαρμογών 
ΤΠΕ για ηλεκτρονική 
κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 
ηλεκτρονικό πολιτισμό και 
ηλεκτρονική υγεία 

Ειδικός στόχος B.1: 
 
Αύξηση των φορέων και 
συστημάτων του δημοσίου 
τομέα όπου εντείνεται η 
χρήση αποτελεσματικών 
μεθόδων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

 

 Τ4601: Αριθμός φορέων των οποίων η 
λειτουργία αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων ΤΠΕ 

 Τ4602: Αριθμός μητρώων δημόσιου 
τομέα που διαλειτουργούν  

 

B.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης 
και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

 Τ4627: Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των δημόσιων φορέων 

 Τ4652: Αριθμός παρουσίας (κτήρια) του έργου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την υποστήριξη της λειτουργίας των 
δημόσιων φορέων 

B.1.2:  Δράσεις διασφάλισης του ορθού 
σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της 
ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της 
διαλειτουργικότητας δεδομένων και 
συστημάτων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα  
 

 Τ4628: Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

Ειδικός στόχος B.2: 
 
Αύξηση των υπηρεσιών και 
συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που 
παρέχονται προς τους 
πολίτες 
 

 Τ4603: Αριθμός  συστημάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους πολίτες  

 Τ4640: Αριθμός πολιτών που έχουν 
προσωποποιημένη πρόσβαση στο 
ενιαίο σημείο πρόσβασης των 
πολιτών 

 
 

B.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης 
και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 
πολίτες 
 
 

 Τ4629: Αριθμός έργων αναβάθμισης της λειτουργίας 
του ενιαίου σημείου πρόσβασης των πολιτών στις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

 Τ4656: Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης 
υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται 
πλήρως ηλεκτρονικά 

 Τ4631: Αριθμός έργων ενίσχυσης της πληροφόρησης 
και της συμμετοχής των πολιτών  

 Τ4632:Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας 
του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες 

 

 



 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9) 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί Στόχοι Δείκτες αποτελέσματος Κατηγορίες Δράσεων Δείκτες εκροών * 

11. Βελτίωση της 
θεσμικής επάρκειας 
και της 
αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης 
(ΕΚΤ) 

11.i: Επένδυση στη θεσμική 
ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα  της 
Δημόσιας Διοίκησης και των 
Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με στόχο τις 
μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και την 
ορθή διακυβέρνηση 

Ειδικός στόχος Γ.1: 
 
Αύξηση των φορέων της 
δημόσιας διοίκησης όπου 
εφαρμόζονται νέες 
οριζόντιες πολιτικές νέα 
συστήματα αξιολόγησης και 
ορθολογικής διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Τ4612: Αριθμός φορέων δημόσιας 
διοίκησης που εφαρμόζουν νέες 
οριζόντιες πολιτικές διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού 

 

Γ.1.1:  Δράσεις βελτίωσης των πολιτικών 
προσωπικού και εφαρμογής τους και 
δράσεις ανάπτυξης   και εφαρμογής 
συστημάτων διαχείρισης  του ανθρώπινου 
δυναμικού  

 Τ4633: Αριθμός έργων δημιουργίας και εφαρμογής 
ενιαίου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης 

 

Ειδικός στόχος Γ.2:  
 
Αύξηση του αριθμού 
στελεχών / υπαλλήλων της 
δημόσιας διοίκησης με 
πιστοποιημένες δεξιότητες / 
διοικητικές ικανότητες 
 

 Τ4613: Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που πιστοποιήθηκαν μετά την 
παρακολούθηση προγραμμάτων 
κατάρτισης 

 Τ4614: Αριθμός στελεχών ταχείας 
εξέλιξης που καταρτίστηκαν και 
τοποθετήθηκαν σε θέσεις του 
Δημόσιου Τομέα 

Γ.2.1:  Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού του Δημοσίου Τομέα 

 Τ4635: Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την 
ανάπτυξη  δεξιοτήτων / διοικητικών ικανοτήτων 

 Τ4636: Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

 Τ4637: Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για μεσαία 
και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης  

 Τ4638: Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί 
προγράμματα ταχείας εξέλιξης 

Γ.2.2:  Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας 
σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών  
και του εκπαιδευτικού υλικού  
 
 

 Τ4639: Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / πακέτων 
εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

 

* Όλοι οι δείκτες εκροών που αφορούν σε άμεσα ωφελούμενους θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούνται και ανά φύλο στο στάδιο της υλοποίησης του ΕΠ.  Στο στάδιο του σχεδιασμού, τέτοια διάκριση πρέπει να γίνεται όπου αυτό 
υπαγορεύεται από την λογική της παρέμβασης. 



 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12) 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί Στόχοι Δείκτες αποτελέσματος Κατηγορίες Δράσεων Δείκτες εκροών 

- - 

Ειδικός στόχος Δ.1: 
 
Ενίσχυση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ  

  

Δ.1.1:  Δράσεις για την εφαρμογή, την 
διαχείριση,  την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 Τ4641: Αριθμός έργων για την βελτίωση των 
συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και 
εφαρμογής του ΕΠ. 

 Τ4642: Αριθμός ελέγχων και επιθεωρήσεων σε πράξεις 
του ΕΠ 

Δ.1.2:  Πληροφόρηση και δημοσιότητα 
 Τ4644: Δράσεις ενημέρωσης των δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά με τους στόχους και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΠ  

Δ.1.3:  Αξιολόγηση, Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι  

 Τ4645: Αριθμός μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 
ερευνών, αξιολογήσεων, έργων τεχνικής υποστήριξης  

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 5:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13,14,15) 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί Στόχοι Δείκτες αποτελέσματος Κατηγορίες Δράσεων Δείκτες εκροών 

- - 

Ειδικός στόχος Ε.1: 
 
Ενίσχυση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ  

  

Ε.1.1:  Δράσεις για την εφαρμογή, την 
διαχείριση,  την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 Τ4646: Αριθμός έργων για την βελτίωση των 
συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και 
εφαρμογής του ΕΠ.  

 Τ4647: Αριθμός ελέγχων και επιθεωρήσεων σε πράξεις 
του ΕΠ  

Ε.1.2:  Πληροφόρηση και δημοσιότητα 
 Τ4649: Δράσεις ενημέρωσης των δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά με τους στόχους και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΠ  

Ε.1.3:  Αξιολόγηση, Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι  

 Τ4650: Αριθμός μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 
ερευνών, αξιολογήσεων, έργων τεχνικής υποστήριξης  

 
 


