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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Ι : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ (ΑΞΟΝΕ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1, 2, 3) 

Θεματικόσ τόχοσ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί τόχοι Δείκτεσ αποτελζςματοσ Κατηγορίεσ Δράςεων Δείκτεσ εκροών 

11. Βελτίωςθ τθσ 
κεςμικισ επάρκειασ 
και τθσ 
αποτελεςματικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 
(ΕΚΤ) 

11.i: Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των 
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με ςτόχο τισ 
μεταρρυκμίςεισ, τθν καλφτερθ 
κανονιςτικι ρφκμιςθ και τθν 
ορκι διακυβζρνθςθ 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.1:  
 
Αφξθςθ των τομζων 
δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται νζα 
ςυςτιματα και διαδικαςίεσ 
για τθν ενίςχυςθ του 
επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 

 Αρικμόσ τομζων δθμόςιασ πολιτικισ 
ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε 
κωδικοποίθςθ του ρυκμιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ, θ οποία διατίκεται 
από το διαδίκτυο 

 Αρικμόσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ  
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ενιςχφονται 

 Αρικμόσ λειτουργικϊν περιοχϊν ςτισ 
οποίεσ εφαρμόηεται 
επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων 
μεταξφ των τεςςάρων επιπζδων 
διοίκθςθσ 

A.1.1:  Δράσεις ενίσχυσης τθσ ςτρατθγικισ 
ικανότθτασ και των επιτελικϊν 
λειτουργιϊν των φορζων του Δθμόςιου 
τομζα, κακϊσ και του συντονισμού του 
κυβερνητικού ζργου και των δθμοςίων 
φορζων για τθν ανάπτυξθ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των 
δθμόςιων πολιτικϊν 

 Αρικμόσ ςχεδίων επαναοριοκζτθςθσ αρμοδιοτιτων 
των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ 

 Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιλαμβανομζνων μθχανιςμϊν 
και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ 
δθμόςιων πολιτικϊν 

 Αρικμόσ ζργων Δθμιουργίασ Παρατθρθτθρίου για τθν 
Περιφερειακι διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

 

A.1. 2  Δράςεισ κωδικοποίθςθσ τθσ 
Νομοκεςίασ και μείωςθσ τθσ πολυνομίασ 
και κακονομίασ 

 Αρικμόσ ζργων κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ πλαιςίου  

 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.2:  
 
Αφξθςθ των φορζων του 
δθμοςίου τομζα ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται 
ςχζδια λειτουργικισ 
αναδιοργάνωςθσ και 
απλοποίθςθσ διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν 

 Αρικμόσ φορζων του δθμοςίου τομζα  
που εφαρμόηουν απλοποιθμζνεσ 
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 

 Αρικμόσ τομζων ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηεται απλοποίθςθ 
διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

A.2.1:  Δράςεισ εφαρμογισ 
αναδιοργανϊςεων των φορζων του 
Δθμόςιου Τομζα και βελτίωςθσ τθσ 
λειτουργίασ του 
 
 

 Αρικμόσ εποπτευόμενων φορζων δθμόςιου τομζα που 
αξιολογοφνται   

 Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
φορζων του δθμοςίου τομζα 

A.2.2: Δράςεισ μείωςθσ διοικθτικϊν 
βαρϊν, απλοφςτευςθσ και 
προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ 

 Αρικμόσ ζργων απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν και 
προτυποποίθςθσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

Ειδικόσ ςτόχοσ A.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     

 Αρικμόσ φορζων που εφαρμόηουν 
ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ και 
αξιολόγθςθσ 

 Αρικμόσ φορζων του δθμοςίου τομζα 
που εφαρμόηουν ςυςτιματα 
εςωτερικοφ ελζγχου 

 Αρικμόσ ελεγκτικϊν φορζων ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται δράςεισ 
αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ 

A.3.1:  Δράςεισ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ 
ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ των δθμοςίων 
φορζων   

 Αρικμόσ ζργων ειςαγωγισ ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ 
και αξιολόγθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα 

A.3.2: Δράςεισ ενίςχυςθσ του εςωτερικοφ 
ελζγχου ςτουσ φορείσ του δθμόςιου 
τομζα, τθσ διαφάνειασ και τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ  

 Αρικμόσ ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου φορζων του 
δθμόςιου τομζα που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

 Αρικμόσ ζργων για τον επαναπροςδιοριςμό των 
πεδίων ευκφνθσ και τθν αντιμετϊπιςθ επικαλφψεων 
των ελεγκτικϊν φορζων και ςωμάτων επικεϊρθςθσ 

 Αρικμόσ ςχεδίων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ 
ελεγκτικϊν φορζων 

A.3.3: Δράςεισ βελτίωςθσ των ςχζςεων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ με τθν κοινωνία και 
ενίςχυςθσ τθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ 
και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν, μζςω και 
τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ 
λογοδοςίασ  

 Αρικμόσ ζργων που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των πολιτϊν 



 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 2:  ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4,5,6) 

Θεματικόσ τόχοσ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί τόχοι Δείκτεσ αποτελζςματοσ Κατηγορίεσ Δράςεων Δείκτεσ εκροών 

2. Ενίςχυςθ τθσ 
πρόςβαςθσ, χριςθσ και 
ποιότθτασ, των 
τεχνολογιϊν (ΕΤΠΑ) 

2.γ: Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν 
ΤΠΕ για θλεκτρονικι 
κυβζρνθςθ, θλεκτρονικι 
μάκθςθ, θλεκτρονικι ζνταξθ, 
θλεκτρονικό πολιτιςμό και 
θλεκτρονικι υγεία 

Ειδικόσ ςτόχοσ B.1: 
 
Αφξθςθ των φορζων και 
ςυςτθμάτων του δθμοςίου 
τομζα όπου εντείνεται θ 
χριςθ αποτελεςματικϊν 
μεκόδων θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ 

 

 Αρικμόσ φορζων των οποίων θ 
λειτουργία αναβακμίηεται με τθ 
χριςθ ςυςτθμάτων ΤΠΕ 

 Αρικμόσ μθτρϊων δθμόςιου τομζα 
που διαλειτουργοφν  

 

B.1.1:  Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΤΠΕ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ καλφτερθσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ του Δθμοςίου Τομζα 

 Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ ι αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΠΕ για τθν υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων 

B.1.2:  Δράςεισ διαςφάλιςθσ του ορκοφ 
ςχεδιαςμοφ, τθσ ανοιχτισ διάκεςθσ, τθσ 
ορκισ διαχείριςθσ, τθσ αςφάλειασ και τθσ 
διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων και 
ςυςτθμάτων ΤΠΕ ςτο Δθμόςιο Τομζα  
 

 Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα 

Ειδικόσ ςτόχοσ B.2: 
 
Αφξθςθ των υπθρεςιϊν και 
ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ που 
παρζχονται προσ τουσ 
πολίτεσ 
 

 Αρικμόσ  ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτουσ 
πολίτεσ  

 Αρικμόσ πολιτϊν που ζχουν 
προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο 
ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ των 
πολιτϊν 

 
 

B.2.1.:  Δράςεισ αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ εργαλείων ΤΠΕ για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ 
πολίτεσ 
 
 

 Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ του 
ενιαίου ςθμείου πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ 
υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα 

 Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

 Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ 
ςυμμετοχισ των πολιτϊν  

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

 

 



 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 3: ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ (ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7,8,9) 

Θεματικόσ τόχοσ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί τόχοι Δείκτεσ αποτελζςματοσ Κατηγορίεσ Δράςεων Δείκτεσ εκροών * 

11. Βελτίωςθ τθσ 
κεςμικισ επάρκειασ 
και τθσ 
αποτελεςματικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 
(ΕΚΤ) 

11.i: Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι 
ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα  τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των 
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςε εκνικό, 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με ςτόχο τισ 
μεταρρυκμίςεισ, τθν καλφτερθ 
κανονιςτικι ρφκμιςθ και τθν 
ορκι διακυβζρνθςθ 

Ειδικόσ ςτόχοσ Γ.1: 
 
Αφξθςθ των φορζων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ όπου 
εφαρμόηονται νζεσ 
οριηόντιεσ πολιτικζσ νζα 
ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και 
ορκολογικισ διοίκθςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Αρικμόσ φορζων δθμόςιασ διοίκθςθσ 
που εφαρμόηουν νζεσ οριηόντιεσ 
πολιτικζσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

 

Γ.1.1:  Δράςεισ βελτίωςθσ των πολιτικϊν 
προςωπικοφ και εφαρμογισ τουσ και 
δράςεισ ανάπτυξθσ   και εφαρμογισ 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ  του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ  

 Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και εφαρμογισ ενιαίου 
ςυςτιματοσ ψθφιακισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

 Αρικμόσ μελετϊν για  τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα 

 

Ειδικόσ ςτόχοσ Γ.2:  
 
Αφξθςθ του αρικμοφ 
ςτελεχϊν / υπαλλιλων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ με 
πιςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ / 
διοικθτικζσ ικανότθτεσ 
 

 Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
πιςτοποιικθκαν μετά τθν 
παρακολοφκθςθ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

 Αρικμόσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ 
που καταρτίςτθκαν και 
τοποκετικθκαν ςε κζςεισ του 
Δθμόςιου Τομζα 

Γ.2.1:  Δράςεισ ανάπτυξθσ γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα 

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

 Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

 Αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για μεςαία και 
υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ  

 Αρικμόσ ςτελεχϊν που παρακολουκεί προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

Γ.2.2:  Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 
ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν  
και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
 
 

 Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν / πακζτων 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

 

* Όλοι οι δείκτεσ εκροϊν που αφοροφν ςε άμεςα ωφελοφμενουσ κα πρζπει οπωςδιποτε να παρακολουκοφνται και ανά φφλο ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ του ΕΠ.  Στο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, τζτοια διάκριςθ πρζπει να γίνεται όπου αυτό 

υπαγορεφεται από τθν λογικι τθσ παρζμβαςθσ. 



 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 4:  ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΚΣ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 10,11,12) 

Θεματικόσ τόχοσ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί τόχοι Δείκτεσ αποτελζςματοσ Κατηγορίεσ Δράςεων Δείκτεσ εκροών 

- - 

Ειδικόσ ςτόχοσ 4.1: 
 
Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων 
και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ 
του ΕΠ  

 Ποςοςτό δεικτϊν πλαιςίου επίδοςθσ 
του ΕΠ που επιτυγχάνονται 

 Ποςοςτό δαπανϊν του ΕΠ ςτισ οποίεσ 
ζχει διενεργθκεί ζλεγχοσ  

 Ποςοςτό πλθροφόρθςθσ 
(ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, 
προκθρφξεων) ςχετικά με τισ 
ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΠ 
που παρζχεται θλεκτρονικά  

4.1.1:  Δράςεισ για τθν εφαρμογι, τθν 
διαχείριςθ,  τθν παρακολοφκθςθ και τον 
ζλεγχο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

 Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και 
των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΠ. 

 Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΠ 

4.1.2:  Πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα 

 Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων 
ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ 
χρθματοδότθςθσ από το ΕΠ  

4.1.3:  Αξιολόγθςθ, Μελζτεσ, 
Εμπειρογνωμοςφνεσ, Τεχνικοί Σφμβουλοι  

 Αρικμόσ μελετϊν,  εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, 
αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ  

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 5:  ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 13,14,15) 

Θεματικόσ τόχοσ Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικοί τόχοι Δείκτεσ αποτελζςματοσ Κατηγορίεσ Δράςεων Δείκτεσ εκροών 
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Ειδικόσ ςτόχοσ 5.1: 
 
Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων 
και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ 
του ΕΠ  

 Ποςοςτό δεικτϊν πλαιςίου επίδοςθσ 
του ΕΠ που επιτυγχάνονται  

 Ποςοςτό δαπανϊν του ΕΠ ςτισ οποίεσ 
ζχει διενεργθκεί ζλεγχοσ  

 Ποςοςτό πλθροφόρθςθσ 
(ανακοινϊςεων, προςκλιςεων, 
προκθρφξεων) ςχετικά με τισ 
ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΠ 
που παρζχεται θλεκτρονικά  

5.1.1:  Δράςεισ για τθν εφαρμογι, τθν 
διαχείριςθ,  τθν παρακολοφκθςθ και τον 
ζλεγχο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

 Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και 
των διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΠ.  

 Αρικμόσ ελζγχων και επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΠ  

5.1.2:  Πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα 

 Αρικμόσ Επικοινωνιακϊν Σχεδίων Δράςθσ  

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων 
ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ 
χρθματοδότθςθσ από το ΕΠ  

5.1.3:  Αξιολόγθςθ, Μελζτεσ, 
Εμπειρογνωμοςφνεσ, Τεχνικοί Σφμβουλοι  

 Αρικμόσ μελετϊν,  εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν, 
αξιολογιςεων, ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ  

 
 


